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“É preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, 

a necessidade de sair de nós próprio para acender à escola das coisas, 

se as queremos conhecer e compreender.” 

Émile Durkheim 



RESUMO 

A proposta deste trabalho é apresentar o discurso dos docentes para entender quais são as suas 

percepções sobre violência apresentada no ambiente escolar. É de grande importância tentar 

entender como que esses docentes lidam com esse fenômeno chamado violência nas escolas e 

como os mesmos apresentam os seus afetos negativos durante a sua trajetória profissional. 

Atualmente, o tema vem sendo muito estudado pelos pesquisadores, devido ao aumento de 

casos de violência no ambiente escolar. Portanto, percebendo que a violência pode se 

apresentar de várias formas, seja ela a violência verbal, simbólica, institucional, psicológica 

ou física, a partir desses conceitos podemos levantar discussões sobre as percepções de 

violências, explícita ou disfarçadas, para atores sociais, e neste caso colocamos em foco  

docentes de escolas de rede pública e alguns docentes das escolas privadas do município de 

Campos dos Goytacazes. 

Palavras-chave: Violência; Escola; Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present the teachers discourse to understand their perceptions 

about violence presented in the school environment. It is of great importance to try to 

understand how these teachers deal with this phenomenon called violence in schools and how 

they present their negative affects during their professional trajectory. Currently, the subject 

has been studied by researchers, due to the increase of cases of violence in the school 

environment. Therefore, perceiving that violence can be present in various forms, be it verbal, 

symbolic, institutional, psychological or physical violence, from these concepts we can raise 

discussions about explicit or disguised perceptions, of violence for social actors, which in this 

we put in focus teachers of public schools and some teachers of private schools of the 

municipality of Campos dos Goytacazes. 

 

Keywords: Violence; School; Teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

Alguns fatores contribuíram para que a escolha das percepções sobre violência no 

ambiente escolar se tornasse meu tema de pesquisa. Mas, inicialmente, o que norteou a 

pesquisa foi a inquietação sobre a violência no ambiente escolar que carrego desde o meu 

ensino fundamental, médio e na graduação, por ter presenciado algumas situações e ter 

escutado alguns relatos de docentes do meu meio social. 

No decorrer do ensino fundamental, presenciei alguns fenômenos de violência, como 

exemplo o caso de uma professora de artes da escola pública que foi ameaçada por um aluno 

em sala de aula. Essa ameaça ocorreu por ele tomar a consciência de que seria reprovado, pois 

não cumpriu alguns requisitos obrigatórios como a presença na aula, trabalho e provas, então 

ameaçou a professora verbalmente, coagindo-a, pensando que deixaria de cumprir seu 

trabalho, pois na época (2004), o aluno fazia parte de um grupo que revendia drogas dentro do 

ambiente escolar e ele achou que isso poderia o “livrar” da reprovação. Porém a professora o 

reprovou. Ao saber de sua reprovação e o risco de ter que estudar à noite pelo número de 

repetições na mesma série/ano e se desvincular do seu grupo de amigos, chegou à sala de aula 

e deu um soco no rosto da professora, onde a turma do 7º ano do ensino fundamental, com 

idade mais ou menos de treze/ catorze anos de idade ficou assustada e sem saber o que fazer 

com toda a agressão verbal e física com a professora. Sendo assim, pensamos: “o quê fazer? 

Vamos tirar a professora da sala? Mas e se ele se revoltar contra nós alunos”, pois estava 

muito transtornado. E por fim, resolvemos chamar o inspetor que não conseguiu acalmar o 

aluno e pediu a ajuda dos demais alunos, e ambos foram para a direção. 

A discussão permaneceu na direção e o aluno permaneceu com as ameaças e falou alto 

que se a professora voltasse no outro dia para lecionar, ele a mataria. No dia seguinte, lá 

estava o aluno com uma arma de fogo, procurando a mesma para matá-la. A equipe da direção 

escolar o levou para a coordenação para conversar, a professora registrou um Boletim de 

Ocorrência, o aluno foi expulso da escola e a professora afastada. 

Além desse fato, no decorrer do ensino médio, sempre ouvia de amigos, irmã e tias 

docentes que relatos de alguns fenômenos de violência contra o professor no ambiente 

escolar, como: professores sofriam violência verbal, psicológica e patrimonial pelos pais de 

alunos, a maioria dos relatos é de pais que seriam envolvidos com tráfico de drogas e 
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acabariam coagindo os professores. Alunos que eram chamados a atenção e falavam que iriam 

ligar para os pais e que “pegariam” o professor na saída. Outros professores que avisavam aos 

recém-chegados na escola: “olha não chama a atenção do aluno X, pois é filho de traficante, 

que vive nos ameaçando, caso não deixemos fazer o que ele quer” e casos de professores que 

tinham o pneu do carro esvaziado, furado e arranhado.  

Todos esses relatos trazidos durante a minha trajetória, só aumentaram a minha 

inquietação em relação à profissão docente e o fenômeno de violência no ambiente escolar. 

Na graduação de Licenciatura em Ciências Sociais, na disciplina de Pesquisa e Prática de 

Ensino I, quando estive presente em uma escola estadual localizada no município de Campos 

dos Goytacazes para iniciar meu estágio e fazer observações, pude presenciar o fenômeno de 

violência verbal contra o professor como: “professor chato, lerdo”. A maioria dos alunos 

chegava à sala, via que era aula de sociologia com o professor, viravam as costas e saiam, 

ficando apenas a minoria na sala, embora não interessada na matéria, mas conversando, 

tirando foto com o smartphone e postando no facebook. 

Esses fenômenos de violência contra o professor só aumentaram o meu desejo de 

pesquisar sobre o tema. O trabalho tem como objetivo analisar a violência no ambiente 

escolar seja ela verbal, física, institucional, simbólica ou psicológica. Mostrando as 

percepções de violência dos atores sociais, nesse caso, colocando em foco os professores. 

A metodologia do trabalho foi a realização de entrevistas buscando compreender o 

fenômeno de violência no ambiente escolar através da percepção dos professores. As 

entrevistas foram feitas no final do ano de 2017 e início de 2018, sendo realizadas com dez 

professores, cinco de escolas da rede pública e cinco de escolas da rede particular. Ambos 

exercem sua função em escolas que se localizam no centro da cidade de Campos dos 

Goytacazes. 

O trabalho apresenta a abordagem de uma amostragem não probabilística nomeado 

como uma técnica “bola de neve”. Esse tipo de amostragem não é possível definir a 

probabilidade da escolha de cada participante na pesquisa, mas auxilia na pesquisa de grupos 

que temos dificuldades de acesso para iniciarmos a pesquisa. 

A realização da amostragem em bola de neve se constrói a partir de informantes-

chaves, nomeados nesta pesquisa como professores, a fim de identificar algumas pessoas com 

o perfil fundamental para a pesquisa, sendo assim, ajudando o pesquisador a iniciar o seu 
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contato e a sondar o grupo a ser pesquisado. Procurei me organizar da seguinte forma: decidi 

entrevistar professores do meu círculo de amizade, professores com os quais eu já tinha 

estagiado durante o meu processo de formação no curso de licenciatura em Ciências Sociais e 

através desses professores consegui novos interlocutores. Procurei entrevistar alguns 

professores da área da Sociologia e outros de outras disciplinas, para que eu pudesse perceber 

como os profissionais de diferentes áreas do conhecimento entendiam o conceito de violência. 

O critério de fazer a entrevista com professores da rede pública e privada não é de apresentar 

qual escola apresenta mais violência e sim mostrar como a violência é percebida nos 

diferentes espaços e configurações. 

A figura 1 está explicitando a rede de contatos reunidos para a realização de entrevista, 

a partir do método bola de neve. 

Figura 1 

PESQUISADORA 
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Professores entrevistados 

Professores que se recusaram a participar da entrevista 
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 O que podemos observar na figura 1 é que tive a possibilidade de recorrer a alguns 

professores, o que possibilitou o contato com outros professores, seja ele da escola pública ou 

privada, trajetória ou disciplinas diferentes. Outro ponto interessante é que com essa técnica 

nenhum professor se recusou ser entrevistado.  

 Todo contato que tive com os professores, deixei claro que nome ou abordagem de 

informações que pudesse os identificar seria divulgado no trabalho. 

No primeiro capítulo deste trabalho, é apresentada uma breve revisão bibliográfica 

buscando compreender o conceito de violência no ambiente escolar dentro da perspectiva da 

Ciência Sociais, discutindo as diversas características de violência e como ela se apresenta. 

 O segundo capítulo tem como objetivo de apresentar o perfil de cada docente 

entrevistado para uma melhor compreensão dos conteúdos apresentados. Os perfis foram 

construídos a partir do que os próprios docentes relataram nas entrevistas. 

 No terceiro capítulo, é apresentada a análise das entrevistas com docentes das escolas 

de rede pública e privada sobre o fenômeno de violência no ambiente escolar. A partir das 

respostas dos mesmos e com o embasamento teórico foi realizada uma análise sobre o tema. 
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1  VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR  

 

A proposta deste trabalho é analisar o discurso dos docentes sobre suas percepções da 

violência vivenciada no ambiente escolar, pois sabemos que esse fenômeno tem aumentado 

nos últimos anos (ABRAMOVAY e RUA 2002) e vem sendo estudado por vários 

pesquisadores. Como afirma Zaluar:  

A discussão sobre a violência na Brasil adquiriu grande importância nos 

últimos dez anos, passando a mobilizar cientistas sociais, pedagogos, 

filósofos, economistas e juristas. As fontes teóricas, nem sempre 

explicitadas, foram muito variadas, entretanto, o que produziu um debate 

disperso (ZALUAR, 2001). 

A proposta do trabalho é mostrar as diferentes formas de analisar o fenômeno de 

violência nas escolas, a partir do relato dos professores envolvidos nesse contexto social. Com 

o aumento da violência nas escolas, perde-se a ideia de que a escola seria um ambiente 

harmonioso de desenvolvimento dos indivíduos e de trocas com o objetivo de oferecer 

ferramentas para o aluno desenvolver seu pensamento crítico (idem, 2002). Nessa mesma 

perspectiva podemos refletir sobre os diferentes tipos de violência que se apresentam no 

ambiente escolar.  

Nas diferentes formulações lembradas por elas aparecem congruências: é 

sempre presente a diferenciação entre atos físicos de violência (onde 

entrariam não apenas agressões corporais, mas também a propriedades), 

violência através de intimidações, ameaças ou outras agressões verbais e a 

violência que se apresentaria de forma menos explícita, denominada 

simbólica, institucional ou apenas como “sentimento de violência” 

(Abramovay, 2003, p. 22). Essa diferenciação na maioria das vezes parece 

ser realizada de forma não exclusiva, podendo um tipo de violência escolar 

estar presente no outro ou não. De maneira parecida, Alba Zaluar e Maria 

Cristina Leal (2001) dividem os atos violentos dentro da escola entre físicos 

e psicológicos e enfatizam a importância de que estes não sejam confundidos 

com a noção de “violência simbólica” de Pierre Bourdieu. Segundo esta, o 

fluxo de violência iria do professor para os alunos como expressão e 

instrumento da dominação de classes. Pode-se perceber que a proposta das 

autoras nesse sentido não difere muito do que Abramovay e Rua apresentam, 

já que em ambos as trabalhosas divisões traçadas são muito semelhantes 

(FERNANDES, 2010). 

 

Ao falarmos do conceito de “violência” percebemos que o seu significado pode variar 

entre os atores sociais, pois para alguns, o termo se refere apenas à violência física, tendo 

dificuldades em perceber os atos de violência simbólica, institucional, psicológica, verbais e 
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patrimonial, pois se apresentariam de maneira menos explícita. A violência no ambiente 

escolar inclui atos considerados negativos e intencionais como: ameaças, traumas na trajetória 

escolar como bullying1 e até algumas práticas tradicionais de professores. Ana Bock e 

Teixeira (2001) cita que a escola deveria ser um local que apresentasse instrumentos de 

transformação e deveria levar em consideração as particularidades de cada indivíduo, mas o 

que muitas vezes podemos observar é a dualidade de papeis, onde o professor é a figura 

dotada de saber e o aluno um depósito de conhecimentos.  

Essa relação desequilibrada pode se tornar conflituosa e tanto alunos quanto 

professores podem manifestar atos ameaçadores. É importante ressaltar que a violência no 

ambiente escolar também é empregada por outros membros que fazem parte da instituição 

como diretores, inspetores, coordenadores e etc. Mas coloco em evidência no trabalho as 

percepções de violência dos professores em relação ao que eles sofreram durante as suas 

trajetórias docentes. Ao falarmos de violência, devemos considerar os fatores que podem 

influenciar o ato, como os fatores externos à escola como, por exemplo, as configurações 

familiares e até as situações conflituosas enfrentadas cotidianamente no transporte coletivo 

(FERNANDES, 2010). 

Para entendermos as causas da violência, é importante entender que não existe um 

fator único para que a violência ocorra e temos que tomar cuidado para não fazer uma análise 

pautada no senso comum, associando à camada mais pobre da sociedade (especialmente aos 

indivíduos de comunidades periféricas muitas vezes taxados como “violentos e criminosos”) a 

culpa pelos atos de violência. Fernandes (2010) critica a estigmatização das camadas pobres 

da sociedade e associação entre pobreza, local de moradia e violência. Segundo a autora: 

Fica claro que na busca por causas para a violência, a correlação direta da 

mesma com fatores estruturais como a pobreza econômica e social pode 

causar diversos problemas: em primeiro lugar, a desvalorização, através de 

noções deterministas, da possibilidade de superação pessoal em meio a um 

contexto social desfavorável, por meio de alguma autonomia individual. Em 

segundo lugar, a naturalização da presença de violência em meio às classes 

empobrecidas, seja pelas dificuldades socioeconômicas ou por uma 

concepção da presença de debilidades psicológicas (MINAYO et al, 1999). 

Por último, há um problema que é resultado dos dois primeiros: a 

estigmatização dessas classes como violentas e criminosas, pelo menos em 

potencial. (FERNANDES, 2010). 

 

1 Segundo o dicionário a palavra Bullying tem origem inglesa e compreende atitudes agressivas 

intencionais, feitas de maneira repetitivas por um ou mais alunos, contra um ou mais colegas, com a 

intenção de intimidar, humilhar ou maltratar. 
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 Recorrendo a análises do campo da Antropologia das Emoções (Resende e Coelho – 

2010), podemos associar o fenômeno da violência a uma explosão momentânea de 

sentimentos, uma reação devido a uma afetividade negativa em relação à atitude do outro. O 

filme argentino “Relatos Selvagens” (2014), que relata histórias de vinganças vividas no 

cotidiano, demonstra a perda de controle dos indivíduos, mostrando até onde iria o “limite” de 

cada um. Da mesma forma, esses fenômenos de violência vividos pelos professores 

respondem a inúmeros fatores.  

 No que diz respeito aos atos de violência praticados pelos alunos, sabemos que muitos 

deles passam por dificuldades em se relacionar com a família e com a instituição, além de 

outros contextos de conflito. Então isso nos chama a atenção para que possamos refletir sobre 

determinadas ações momentâneas apresentadas no cotidiano escolar. Segundo Katz (1988), os 

fenômenos de violência seriam provocados por um afeto negativo, onde que o indivíduo 

perderia o controle da situação e reagiria de forma negativa para revidar de alguma forma e se 

sentir melhor. 

 

1.1 VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

 A violência no ambiente escolar é apresentada em várias concepções, pois vai 

depender do que é violência para cada indivíduo, o que é violência pra um pode não ser para o 

outro. Segundo Abramovay (2002), o conceito de violência tem uma concepção abrangente, 

não é só considerar violência atos em que o indivíduo utilize a força ou a coerção, mas 

também devemos considerar as dimensões simbólicas do ato. Além disso, a violência 

institucional se apresenta através da relação entre a escola, professores, alunos e famílias; a 

violência social vai se expressar através de diversos comportamentos, que são as formas de 

sociabilidade entre os indivíduos. Charlot (1997) pensa um conceito de violência no sentido 

amplo para facilitar a compreensão, onde vai classificar o conceito em três níveis: 

A. Violência: golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, crimes, 

vandalismos; B. Incivilidades: humilhações, palavras grosseiras, falta de 

respeito; C. Violência simbólica ou institucional: compreendida como a falta 

de sentido de permanecer na escola por tantos anos; o ensino como um 

desprazer, que obriga o jovem a aprender matérias e conteúdos alheios aos 

seus interesses; as imposições de uma sociedade que não sabe acolher os 

seus jovens no mercado de trabalho; a violência das relações de poder entre 

professores e alunos. Também o é a negação da identidade e da satisfação 



17 
 

profissional aos professores, a obrigação de suportar o absenteísmo e a 

indiferença dos alunos. (Charlot, 1997 apud Abramovay 2002, p.21).  

  

Portanto, o conceito de violência merece atenção, é importante analisarmos no sentido 

amplo e deixar claro que todos os tipos de violências podem acarretar em traumas individuais 

e coletivos: “... violências anti-sociais e antiescolares podem ser traumáticas, sobretudo 

quando se dão de forma banalizada e são silenciadas” (ABRAMOVAY, 2002, p. 24). 

A partir disso, a discussão de Abramovay revela que a violência no ambiente escolar 

se manifesta a partir de diversos fatores, por exemplo, a massificação do acesso à escola, que 

passa a receber indivíduos que já têm histórico de violência extraescolar. Isso contribuiria: “... 

para romper com a idéia da escola como lugar de conhecimento, de formação do ser, de 

educação, como veículo, por excelência, do exercício e aprendizagem, da ética e da 

comunicação por diálogo e, portanto, antítese da violência.” (Idem, 2002, p. 26). 

 Podemos perceber que as violências se manifestam de diversas formas no ambiente 

escolar. A violência física é a mais perceptível entre os indivíduos, pois se apresenta através 

de brigas, agressões e conflitos que podem gerar até mortes. A violência simbólica pode se 

mostrar sutilmente, como por exemplo, quando o professor é obrigado a cumprir atividades 

ou horários que não concorda para satisfazer metas ou planos pré-determinados. Ou quando o 

aluno é obrigado a fazer uma prova surpresa e não se sente preparado, por não ter estudado o 

conteúdo. 

Em geral, as escolas lidam com brigas, atos de agressividade e diversos tipos 

de violências por meio de normas. Entre os diversos procedimentos, 

destacam-se as advertências, suspensões, transferências/expulsões, que 

dependem da gravidade da questão. A disciplina, enquanto responsabilidade 

e compromisso, é apresentada como condição básica para manter a ordem, 

sendo que as regras muitas vezes são questionadas entre o corpo técnico 

pedagógico e os alunos, como uso de uniforme e horário, entre outras. 

(Idem, 2002, p. 80). 

 

A escola é uma instituição burocrática dotada de norma e regras. Essas regras 

aparecem nos uniformes, na maneira como as cadeiras são organizadas em sala de aula, no 

horário de entrada e saída, no comportamento dos alunos e professores. Segundo Canário 

(2005), “Escola das promessas” tinha uma proposta de preparar os jovens para o mercado de 

trabalho, através do desenvolvimento, e essa escola fazia sentido para esses jovens. Mas ao 

passar do tempo a “Escola da promessa” se torna a “Escola das incertezas”, onde os jovens 

não tem mais a certeza do ingresso no mercado de trabalho, gerando a violência simbólica. 
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Com isso, a escola começa a perder o sentido para os alunos, essas normas e regras passam a 

serem desrespeitadas e contestadas, constituindo atos de violências. Além desse fator se juntar 

aos fatores negativos exteriores à escola, o que geraria um aumento da violência no ambiente 

escolar.    

 O fenômeno de violência pode ser definido como um ato do não reconhecimento do 

outro (Zaluar, 2001), atos que expressam poder, o poder de manifestar suas inquietações 

momentâneas em relação a algo que o levou ao extremo. Nesse sentido, a violência no 

ambiente escolar pode ser gerada pela discriminação por cor ou classe social, bullying, pelo 

entorno da escola, pelo meio social, entre outros fatores que contribuem para que a violência 

ocorra. O tema ao longo dos anos tem se tornado objeto de estudos de vários pesquisadores e 

assustado o corpo docente devido ao aumento de atos violentos como: “roubos, a intimidação 

e/ou agressão física e psicológica sistemática ou aleatória, a destruição de bens da escola ou 

de professores.” (SEBASTIÃO, 2009 p.37).  

 Segundo o autor João Sebastião, na violência: 

O objectivo central é claramente magoar o outro, tendencialmente uma 

reacção emocional a um impulso, a uma provocação ou atitude hostil, 

constituindo a agressão um objectivo em si; enquanto que nas formas de 

agressão instrumental a acção violenta surge principalmente como um meio 

para atingir um objectivo (por exemplo, uma agressão para roubar um 

telemóvel, mas que, na ausência de resistência da vítima, não se efectiva). 

(Idem, 2009, p. 40). 

 

 A partir desse, o objetivo do presente trabalho é mapear as percepções de violência de 

professores do Ensino Médio em escolas públicas e privadas de Campos dos Goytacazes, 

tentando analisar como esses docentes conceituam/ percebem a violência no ambiente escolar.  

Segundo Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2008), em uma pesquisa sobre a percepção de 

professores dos episódios de violência escolar, geralmente a violência é atribuída ao “outro”, 

é definida pelo ambiente no qual os alunos moram e no qual a escola está localizada. Os 

autores falam também da noção do que é “violência” ou “indisciplina” e mostram que os 

professores atribuem a nomenclatura da violência a agressões físicas, danos materiais, 

ameaças ou xingamentos, porém quando os alunos pedem desculpas, os professores 

reclassificam os atos como indisciplina.  

Segundo os autores, os professores afirmam que em sua trajetória escolar não sofreram 

nenhum ato de violência, ou se sofreram foi há muito tempo, quando trabalhavam em outra 

escola. Outras vezes, dizem que já presenciaram o ato em uma situação com outros 
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professores e não se lembram muito, porque não prestaram muita atenção ou porque já fazem 

muito tempo. 

A violência nunca é do aqui e agora, mas sempre atribuída a outro, espacial 

ou temporalmente, definido. Este traço pode ser interpretado de várias 

maneiras: a primeira delas seria entendê-la como uma estratégia consciente 

determinada por constrangimentos institucionais, ou seja, pelo receio de 

abordar explicitamente um assunto delicado para o funcionamento da escola. 

Pensado desta maneira, o ato de atribuir à violência a outro que é da mesma 

natureza daquele que fala – outros professores de outras épocas em outras 

escolas estiveram em contato com outros alunos que protagonizaram 

situações entendidas como violentas – é uma forma de, ao mesmo tempo, 

negar e reconhecer sua existência, conciliando assim uma necessidade/desejo 

de falar sobre o assunto e, ao mesmo tempo, preservar a si mesmos e à 

instituição em que trabalham. (BOMENY, COELHO, SENTO-SÉ, 2008, p. 

83). 

 

 O que podemos perceber é que na maioria das vezes os docentes criam mecanismos 

para atribuir o ato de violência ao outro, pois o ato é considerado como algo ruim que não 

pode estar presente no ambiente no qual trabalha. Outra linha é que eles preferem omitir os 

fatos por medo de represálias ou por terem dificuldades de classificar/perceber determinados 

atos de violência. Com o passar do tempo, a violência tem aumentado e com isso um dos 

mecanismos para lidar com as situações extraordinárias é a presença da Guarda Municipal nas 

escolas, a fim de manter a ordem/controle. Mas segundo Helena Bomeny, Maria Claudia 

Coelho e João Trajano Sento-Sé: “O recurso à Guarda, no entanto, por ser elemento externo e 

estranho à escola, pode ser visto como sinal de fracasso da dinâmica escolar no cumprimento de sua 

própria missão, ela própria com suas liturgias, regras e rotinas, sendo um poderoso recurso de 

conformação dos corpos dóceis de que fala Foucault.” (2008, p.91). 

 Quando falamos de violência, nos deparamos com inúmeras dificuldades em definir o 

conceito, pois se obtém diversas compreensões do termo. Com isso, “A dificuldade em 

precisar o conceito de violência contribuiu definitivamente para as associações mais óbvias 

entre comportamento indisciplinado e agressão de todo tipo (física, psicológica, moral).” 

(Idem, 2008, p.93). E o que entendemos é que, com essa dificuldade apresentada, o conceito é 

tratado como um ato de violência no âmbito geral ou é tratada como indisciplina no ambiente 

escolar. Mas, segundo os autores, o fenômeno de violência e a indisciplina manifestam-se de 

forma diferente: “Violência pode remeter ao sentimento de dano, sofrimento por dano; 

indisciplina pode não passar de uma mensagem de desacordo com relação à obediência a 
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certas normas estabelecidas. Há distância entre os dois fenômenos vistos como manifestações 

humanas possíveis”. (Idem, 2008, p.95). 

Ao falarmos de violência e emoções, percebemos o quanto esses atos violentos afetam 

negativamente a vida profissional e pessoal dos indivíduos e o quanto essas experiências 

negativas afetam a comunidade escolar e a trajetória docente. Esses afetos negativos podem 

ser desenvolvidos através de inúmeras manifestações de violências como a física, verbal, 

institucional, simbólica, entre outras. 

As percepções de violência também se expressam de forma emocional que pode 

refletir na vida social dos docentes. O medo, por exemplo, pode afetar diversas áreas e 

relacionamentos. Por ser formada no magistério, e meu ciclo de amizade ser formado na 

maioria por docentes, ouvi diversas falas espontâneas sobre o medo vivenciado na trajetória 

profissional como: alunos que os tinham ameaçado, carros arranhados, pneus de carros 

furados, pais criminosos de alunos que vão à escola tirar satisfação de algum fato e acabam 

ameaçando o docente de morte. Devido a esse medo, alguns docentes acabam se afastando do 

ambiente escolar, pedindo transferência para outra escola ou tirando licença. 

 No período do meu estágio supervisionado III tive a oportunidade de desenvolver uma 

pesquisa para o projeto do PIBID2 que teve como tema as experiências sócio-históricas da 

trajetória escolar, pautada nos afetos negativos no qual o indivíduo pode desenvolver um 

trauma em seu processo de socialização. A técnica da observação participante se fez presente 

no momento que estava explicando a dinâmica da atividade um aluno interrompeu, me 

chamou para que eu pudesse me direcionar até a carteira na qual estava sentado e perguntou: 

“eu posso escrever aqui que eu quase dei um soco na cara de um professor?” Perguntei a ele o 

que tinha acontecido, ele disse que a sua caneta tinha caído no chão e ele pediu ao professor 

para pegar. O mesmo teria se recusado, fazendo com que ele gritasse que era para pegar. Com 

isso, o professor teria chutado a caneta para mais distante dele, que levantou com ódio, pegou 

a caneta e foi para bater no professor, mas pensou bem e sentou. Ao apresentar a conceituação 

dos diferentes tipos de violências mencionadas, neste contexto, destaca-se a violência 

simbólica que aparece como uma forma de coagir o outro e a violência psicológica que é a 

agressão emocional, caracterizada pela humilhação, desrespeito e punições exageradas. 

 

2 Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – que tem como objetivo acompanhar o 

desenvolvimento dos subprojetos, proporcionar oportunidades de reflexão coletiva, promover a troca 

de experiências e incentivar a formação de parcerias e de ações colaborativas. 
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Confesso que na hora fiquei chocada com a situação e só o respondi que poderia relatar, mas 

que não precisava se identificar, que era apenas para colocar a turma. Me direcionei para meu 

lugar, refletindo sobre o quanto a violência está presente no ambiente escolar. 
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2 PERFIL DOS DOCENTES DO ENSINO MÉDIO ENTREVISTADOS 

 

Apresento neste capítulo, o perfil dos docentes entrevistados nesta pesquisa, os quais 

lecionam em turmas do Ensino Médio da rede pública e da rede particular, para uma melhor 

compreensão dos conteúdos apresentados. O objetivo ao entrevistar os docentes, é buscar 

entender o pondo de vista dos mesmos sobre o fenômeno de violência, o seu processo de 

formação, desenvolvimento, o perfil, reconhecimento profissional e quais são as suas 

perspectivas quanto a sua carreira profissional. Os perfis apresentados foram construídos a 

partir do que os próprios docentes relataram na entrevista. 

As entrevistas foram realizadas com 10 docentes, sendo 5 da escola pública e 5 da 

escola privada, ambos exercem sua função em escolas que se localizam na área central de 

Cidade de Campos do Goytacazes. 

Para a realização das entrevistas, contei com docentes que fazia parte do meu convívio 

social. Com os docentes das escolas privadas, marquei em locais diversos como: casa dos 

mesmos, escola e pizzaria. Com os docentes de escolas públicas, as entrevistas foram feitas 

nas próprias escolas, por ficar de melhor acesso para ambos. Estes eram professores com os 

quais eu já tinha estagiado e que me apresentaram a outros docentes da escola. Essa relação 

me possibilitou uma boa aceitação no campo, fazendo com que eu não me deparasse com 

dificuldades ao entrevistá-los. As entrevistas foram feitas em horários de “aula vaga” (horário 

que o professor não estava lecionando, mas estava presente na escola), em horário de saída 

para que eu pudesse os entrevistar. 

Sempre deixei claro para todos os docentes que os mesmos não seriam identificados e 

nem a escola seria exposta e que o objetivo do trabalho não era focar na questão de gênero 

relacionado aos docentes entrevistados, ou até mesmo, classificar os alunos da rede pública 

como sendo mais ou menos violentos que os alunos da rede privada. Esta pesquisa procura 

manter um recorte entre a escola pública e a privada com a intenção de perceber como esse 

conceito de violência é vivenciado/ encarado pelos docentes nos diferentes ambientes 

escolares. Procurei entrevistar minimamente um professor de sociologia por escola, para 

tentar perceber se o docente dessa área, por sua formação conceitual, estaria mais atento a 

outros tipos de violência (não só a violência física e verbal) que os demais docentes de outras 

áreas.  
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2.1 PERFIL DOS DOCENTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

Professor 1 

Professora de sociologia do ensino médio, 33 anos, branca, nascida em Campos dos 

Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro e seu local de moradia atualmente é em Guarus 

(Campos dos Goytacazes). 

A professora cursou graduação em bacharelado Ciências Sociais na Universidade 

Estadual do Norte Fluminense- UENF. Segundo ela, após a conclusão do curso teria 

percebido que se tentasse o mestrado com intuito de dar continuidade à carreira, teria que se 

dedicar aos estudos e não conseguiria conciliar com o emprego, com isso, ela nem chegou a 

tentar o mestrado, pois precisava de um emprego a curto prazo. Como precisava conseguir um 

emprego imediato, pensou em fazer algum curso na área da licenciatura que na época tinha 

um mercado amplo, mas não existia ainda a licenciatura em Ciências Sociais na UFF- 

Universidade Federal Fluminense, com isso, ela fez uma complementação pedagógica na 

Universo- Universidade Salgado de Oliveira que a habilitou para lecionar na disciplina de 

história. 

Quando terminou a complementação pedagógica (FORDOC3), surgiu o curso de 

Ciências Sociais licenciatura na UFF Campos, a mesma fez a prova de reingresso e passou. 

Começou a estudar mais dois anos, antes de se formar professora de sociologia, já tinha feito 

uma prova de concurso, passou, mas não foi chamada. Formou-se em dezembro de 2011, no 

mesmo ano fez outra prova para o concurso público, foi bem na prova, esse já era o segundo 

concurso prestado, passou novamente. Em 2012 foi convocada para o primeiro emprego como 

professora de sociologia. Em 2013, como não tinha sido chamada no primeiro concurso que 

tinha feito, resolveu entrar com processo, ganhou o processo e começou a trabalhar. 

Trabalhou um tempo nessas duas matrículas, em seguida, fez outra prova de concurso, passou 

e teve que abrir mão de uma matrícula, pois não poderia ter três matrículas ativas, abriu mão 

da segunda matrícula para poder ir trabalhar na FAETEC. Atualmente tem duas matrículas, 

uma na SEEDUC e outra na FAETEC. 

 

 

3 Formação Pedagógica de Docentes. 
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Professor 2 

Professora de sociologia do ensino médio, 32 anos, considerada branca pelos 

indivíduos, mas a mesma relata que não se considera branca e, sim, negra. “É muito confuso 

isso porque ninguém me identifica negra, eu sou muito mais descendente de indígena, mas 

também não tenho o comprovante para comprovar isso, mas eu não me considero branca!” 

Nascida em Campos dos Goytacazes, seu local de moradia atualmente é no Parque São José 

(Guarus – Campos dos Goytacazes). 

A professora é bacharel em Ciência Sociais, segundo ela, onde estudou não tinha 

licenciatura do mesmo curso e com isso ela teria feito só o bacharelado. Ela informou que 

nunca teve a intenção de ser docente, mas também não tinha uma rejeição, na verdade ela não 

tinha pensado em seguir carreira docente. Cogitou a possibilidade de cursar outras áreas como 

jornalismo e direito, mas após a conclusão do bacharelado, seguiu para o mestrado em Niterói 

e se mudou para lá. Morando em Niterói foi que ela teve a ideia de fazer a licenciatura em 

Ciências Sociais, aí fez o reingresso concomitante com mestrado para cursar a licenciatura, 

cursou alguns períodos junto com o curso de direito e depois deixou este curso, permanecendo 

somente no curso de Ciências Sociais. 

Quando a mesma terminou o mestrado, ficou doente, teve um câncer no período final 

do mestrado, voltou para Campos Goytacazes, encerrou o mestrado e foi na época que 

também terminou a licenciatura. Foi um período que apareceu o concurso da SEEDUC, ela já 

tinha feito antes de concluir o curso de licenciatura em Ciências Sociais e passou, no mesmo 

tempo prestou o concurso da FAETEC e passou. Enquanto se recuperava, ficou esperando ser 

chamada para assumir a sua vaga e esse processo teria durado quase um ano.  

Quando assumiu a vaga da SEEDUC e da FAETEC, logo começou a trabalhar e esse 

foi o seu primeiro emprego. Ela nunca tinha trabalhado antes, tinha saído da graduação para o 

mestrado, só tinha sido bolsista, começou a trabalhar nesses dois empregos públicos. Na 

FAETEC teria iniciado com um salário “legal” que tinha na época, que segundo ela agora não 

pagaria mais o que pagava no início. Além do salário, tinha também o plano de cargos e por 

ter tido um “salto salarial bom”, com isso, não procurou escola particular para trabalhar. 

Dessa forma, ela não teve experiência em escola particular, apenas em escola pública, o que, 

segundo ela, teria sido uma experiência muito específica. Dá aula em duas escolas centrais de 

Campos, e informou que por mais que ela tenha vários problemas ali, tem uma realidade 

pouco atípica em relação a escola do estado, já que a escola acaba tendo perfil um pouco 
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diferenciado, porque é uma escola central, mais tradicional da cidade. Atualmente ela 

permanece com essas duas matrículas, nas quais iniciou a sua carreira docente. 

 

Professor 3  

Professor de filosofia do ensino médio, 39 anos, pardo, nascido em Campos dos 

Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. 

O professor informou que iniciou sua trajetória acadêmica quando foi aluno, pois tinha 

estudado em muitas escolas, estudou no Colégio e Faculdade Batista, Liceu de Humanidades 

de Campos, Salesiano, Julião Nogueira e o Colégio João Pessoa, que foi sua última escola e, 

foi quando ele, já por volta de quase 18 anos, começou a vivenciar uma experiência religiosa 

que despertou a sua vocação. Na época, ele perguntou ao padre se tinha uma congregação ou 

um grupo que se dedicasse aos jovens e o mesmo respondeu que sim. Então, ele que sempre 

teria gostado do ambiente escolar, sabia que queria trabalhar com educação e como o padre 

era do Salesiano, era do ambiente escolar e ele passou a frequentar a congregação do padre, 

vivendo, segundo ele “mais na escola do que em casa”. 

No Salesiano de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, ele terminou a sua 

formação básica do Ensino Médio, que teria sido uma libertação para ele, já que “foi aonde eu 

digo que comecei a ser gente, no sentido de seguir disciplina, organização, saber o que é o 

mundo, que o mundo não é só uma redoma (cúpula de vidro)”. Depois que terminou o Ensino 

Médio, prestou vestibular na faculdade Belo Horizonte, iniciou e teve que trancar a matrícula 

durante um ano para fazer uma etapa da formação religiosa que se chama “Novitiate” em 

Barbacena – Minas Gerais, nesse período lecionava no período da tarde e noite, e “estudava 

bastante”. 

Em Barbacena, ele se apaixonou por uma pessoa que é a sua esposa hoje. No final do 

ano de 2000, largou o curso e veio com sua esposa para Campos dos Goytacazes, se casaram, 

tiveram dois filhos, passou por período de desemprego, teve que recomeçar a faculdade de 

filosofia. Até ele concluir o curso, passou por algumas situações negativas, andava de 

bicicleta, não tinha o que comer muita das vezes, segundo ele “um desespero”. Mas concluiu 

o curso, fez o concurso e passou para a prefeitura de Campos como animador cultural, 

também foi convidado a dar aula na diocese e, profissionalmente, recebeu a formação de 

educador no Salesiano, onde praticava obras sociais nas escolas, na escola municipal como 
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educador cultural e depois começou a trabalhar com o ensino superior no seminário da 

diocese. 

Ele passou para docente no concurso do estado e logo em seguida para a FAETEC, 

atualmente ele tem duas matrículas, uma no estado e outra na FAETEC e exonerou a 

matrícula da prefeitura que trabalhava como animador cultural. Foi trabalhar em uma escola 

particular, onde um colega o convidou, e trabalha lá até hoje, faz 6 anos que leciona nesta 

escola. Em 2018, recebeu a proposta de assumir a direção pedagógica de uma escola pública e 

em outra escola particular lecionando em seminário, ou seja, trabalha em quatro instituições 

fora a atuação no pré-vestibular, sempre trabalhou com o ensino médio, mas como animador 

cultural sofreu muito pois não tinha vocação para trabalhar com criança pequena, mas ele 

informa que fez tudo que foi possível, sempre foi muito responsável, sempre procurou 

cumprir com os seus deveres. Inclusive, nesse meio tempo, ele também foi coordenador de 

ensino religioso no município de Campos dos Goytacazes, na prefeitura de Educação de 

Campos, mas relata que o seu perfil é de ensino médio para cima. 

 

Professor 4 

Professora de geografia do ensino médio, parda e seu local de moradia, atualmente, é 

no bairro Jockey Club, em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. 

A professora cursou o seu ensino médio em São Gonçalo, após o término conseguiu 

uma ajuda de custo para cursar pré-vestibular universitário, que era pago, e daí em diante, 

passou a ter o interesse de seguir a carreira docente e passou para o contrato do IFF de São 

Gonçalo. E ela teve que se mudar para Campos dos Goytacazes porque ficou grávida, o seu 

estado emocional naquela época era muito frágil. Ela trouxe tudo para Campos e inclusive 

conseguiu ser transferida para o IFF da Cidade, ela informou que “eu tive a sorte de ter 

pessoas maravilhosas ao meu redor que me deram suporte e que me acolheram”. O IFF a 

proporcionou uma experiência de ser professora e trabalhou na área do bacharelado com 

pesquisas, ela acabou priorizando muito a área da pesquisa. 

Ela era professora substituta contratada do IFF, no fim da pesquisa a mesma, largou a 

área do bacharelado e foi trabalhar apenas como professora na área de geografia física, nesse 

mesmo período, ela se aventurou na UFRJ (especialização da pós). Relatou que tinha uma 

péssima base na parte de exata e na área na qual estava trabalhando com a disciplina 
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cartografia, precisava saber a matemática, pois trabalharia com simulação em 3D, onde ela 

precisava saber os cálculos, para depois não gerar erros. Então, ela tentou o mestrado na área 

da matemática para tentar suprir a lacuna em exata, mas não conseguiu a aprovação na prova, 

passava em todas as matérias e sempre tirava uma nota muito baixa em matemática que a 

reprovava e relatou que esse fato acabou a bloqueando. 

Por conta disso, resolveu regressar para a docência, conseguiu voltar ao mercado na 

escola particular e foi fazendo o seu nome, trabalhando, conseguiu alguns contratos em outros 

municípios, cada ano melhorava, foi obtendo mais experiência de diferentes perfis, daí passou 

para no concurso do estado, a sua primeira matrícula foi em 2011 e, em 2015, passou para a 

segunda matrícula, na mesma época foi chamada para trabalhar na prefeitura do Rio de 

Janeiro. Permaneceu em Campos, onde muitas portas foram se abrindo e se estabilizou 

profissional. 

 

Professor 5 

Professora de sociologia do ensino médio, 56 anos, parda, nascida em campos dos 

Goytacazes e seu local de moradia atualmente é no bairro Jockey Club (Campos dos 

Goytacazes). 

A Professora é formada em psicologia, começou a trabalhar na área, mas por motivo 

pessoal não deu continuidade à profissão, a mesma, se interessou pela área da educação, 

especificamente pelas disciplinas de sociologia e filosofia. Então resolveu fazer uma 

complementação pedagógica que a habilitou a lecionar em algumas disciplinas como a 

sociologia e a filosofia. 

Iniciou sua carreira profissional como psicóloga e depois como coordenadora de uma 

escola de rede particular por muito tempo, informou que era muito interessante ser 

coordenadora de uma escola particular e informa que:  

“os pais chegavam com a “receita” pronta, faz isso, faz aquilo, eu 

deixo corrigir meu filho e eu vou deixando falar, depois eu começo a 

falar: Pai, a gente não corrige o seu filho porque você deixa, ele é 

corrigido porque ele tem que ser corrigido, porque se eu perguntar que 

seu filho pode ser corrigido por ato errado que ele fez, você iria 
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confiar nessa escola que não tem autonomia, que não tem 

autoridade?” 

Ela deixou claro que o planejamento é feito pela escola e que estão sempre abertos a 

sugestões, e relata que essa questão de autoridade dos pais pode chegar a um nível que pode 

ser considerado uma violência, pois acabam ofendendo e impondo algo que não é da 

responsabilidade da escola ou algo que é para ser resolvido em conjunto. 

Começou a trabalhar na escola particular, em seguido passou no concurso público do 

Estado em São Fidelis4 onde trabalhou por algum tempo e depois conseguiu transferir essa 

matrícula para a escola central de Campos dos Goytacazes, em seguida passou em outro 

concurso, totalizando duas matrículas. Atualmente está aposentada de uma matrícula e 

permanece com uma matrícula ativa na rede estadual. 

 

2.2 PERFIL DOS DOCENTES DAS ESCOLAS PRIVADAS 

Professor 6 

Professora de português do ensino médio, 47 anos, branca, nascida em Campos dos 

Goytacazes e seu local de moradia atualmente é no bairro Flamboyant (Campos dos 

Goytacazes).  

A professora iniciou a sua carreira docente aos 18 anos, seu primeiro emprego surgiu 

quando ainda terminava a faculdade de letras. Começou dando aula para o Jardim de Infância, 

depois passou a lecionar em turmas do Ensino Fundamental II, posteriormente no Ensino 

Médio onde permanece até hoje. Trabalha há quase 23 anos com ensino fundamental e o 

ensino médio nas escolas particulares. 

Ela sempre trabalhou em escola particular, então são praticamente 23 anos nesse 

percurso, informou que a profissão a acarretou ter muitas doenças que tem hoje, uma delas é 

diabetes que foi desenvolvida pelo estado emocional. Ela não tinha nenhum interesse em 

seguir a carreira docente, mas a sua mãe dizia que toda mulher tinha que ser professora e 

 

4 São Fidélis é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se na Microrregião de 

Campos dos Goytacazes,  no Norte Fluminense. 
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depois escolheria outra profissão. Ela não está satisfeita com a profissão, pelo fato de não ser 

valorizada, ainda mais em escola particular, onde o docente teria que se desdobrar além da 

escola, teria que prestar contas a aluno e pai de aluno. Então ela relata que a profissão é muito 

estressante, mas permanece porque “não vou nadar, nadar e morrer na praia tenho que me 

aposentar”. A mesma relata que nestes 23 anos árduos de profissão trabalhou apenas em duas 

escolas particulares e atualmente trabalha apenas em uma escola. 

 

Professor 7 

Professora de português/inglês do ensino médio, 52 anos, branca, nascida em Campos 

da Goytacazes, estado do Rio de Janeiro e o seu local de moradia atualmente é no bairro 

Parque Corrientes em Campos dos Goytacazes.  

A professora começou a sua trajetória docente dando aula particular de inglês em casa, 

com o tempo, foi percebendo o quanto gostava de ensinar, nessa época ela tinha uns 15 anos. 

Começou a dar aula particular por influência de amigos, na época cursava o magistério, que é 

a formação de professores, daí ela foi gostando mais da profissão. 

Ela concluiu o ensino médio com 17 anos, sempre pensando na área de educação, 

começou a distribuir seus currículos e a partir daí surgiu uma oportunidade para trabalhar 

numa escola particular, onde começou a lecionar para crianças pequenas. Fez dois cursos 

complementares à formação, um foi de alfabetização, o outro foi o adicional do quarto ano 

(alfabetização e pré-escolar) e posteriormente decidiu cursar o curso de letras /inglês. A partir 

daí, começou a gostar da área de português, da língua e a “beleza da linguagem”. Quando se 

formou, fez pós em psicopedagogia e começou a entender e saber que era exatamente o que 

ela queria, começou a entender os seus alunos e assim que concluiu o curso, começou a 

trabalhar em outra escola particular que era de primeira a quarta série, que atualmente é o 1º 

ao 5º ano. 

Na época em que concluiu a graduação, entregou o seu currículo em 10 escolas 

particulares, na entrega do décimo currículo, foi contratada e inicialmente trabalhou com 

turmas de terceira e de quarta série, dois anos depois da escola passou a ter ensino 

fundamental. Dois anos se passaram novamente, e passou a ter turmas do ensino médio. Foi aí 

que ela começou a gostar de trabalhar com adolescentes, essa primeira escola teve que fechar 

por motivos burocráticos e outras portas foram se abrindo, a sua ex-diretora ligou falando que 
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tinha aberto outra escola e perguntou se a mesma gostaria de arriscar com ela, foi aí que 

surgiu a oportunidade de trabalhar com turmas do ensino médio e permanece até hoje, são 16 

anos que ela trabalha nessa escola. 

Nesses 16 anos trabalhou com turmas de ensino fundamental e ensino médio com as 

disciplinas de português / inglês, que relatou ser as duas áreas que mais gosta. Ela chegou a 

trabalhar como docente contratada na escola pública durante 4 anos, mas teve algumas 

decepções com a questão da aprovação, a mesma trabalhava na área de inglês e todo conselho 

de classe tinha a P1 e P2 que era a avaliação de turmas de 40/45 alunos. Informa que os 

mesmos não sabiam nem escrever o próprio nome, trabalhava com a matéria de inglês, tinha 

que aprovar aqueles alunos e eles não tinham sido nem alfabetizados. Isso provocou certo 

desconforto com a situação e a diretora sempre falava que os docentes teriam que aprovar 

esses alunos. 

Essa experiência na escola pública na qual ela trabalhou gerou um desequilíbrio, pois 

no mesmo período ela trabalhava na escola da rede privada e via que tudo era tratado de 

forma diferente, aborda que não está colocando em comparação as duas escolas, mas quer 

explicar que essa situação a fazia se sentir desvalorizada, sem autonomia e tinha certeza que 

estava prejudicando aqueles alunos. Atualmente, está trabalhando em apenas uma escola da 

rede particular, onde leciona e é coordenadora.  

 

Professor 8 

Professora de sociologia do ensino médio, 25 anos, branca, nascida em Campos dos 

Goytacazes e o local de moradia atualmente é no bairro Centro de Campos dos Goytacazes. 

Segundo ela, nunca teria pensado em ser professora, pelo contrário, falava que não 

seria professora porque a mãe é professora, ela achava a profissão legal, mas “aquela coisa, 

não ganhar bem, não tem valorização”, mas também não sabia o que queria. Ela sempre teve 

costume de estudar com seus amigos de escola, sempre montava grupinho de estudo e seus 

amigos sempre falavam que ela explicava muito bem, eles sempre a chamava para estudar 

principalmente para a área de humanas, que era sua matéria preferida (sociologia) e os 

mesmos diziam que ela poderia ser professora. Ela sempre respondia que não seria.  
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No ensino médio, teve a disciplina de sociologia e se apaixonou, ela achou muito 

“legal” a disciplina e o professor era ótimo, com isso, ela se interessou pela disciplina, 

perguntava e tirava várias dúvidas com ele e às vezes a aula acabava e ela ficava conversando 

com esse professor no pátio perguntava o que era a sociologia, o que eram as Ciências 

Sociais. Ela sabia que queria cursar ciências sociais em uma universidade pública, não queria 

cursar em uma universidade particular, quando prestou o ENEM na época, tinha o vestibular 

interno nas universidades. Ela pensava em cursar direito também, porque o seu pai fez direito, 

mas não era uma decisão, era um curso que também era da área de humanas. 

A professora quando foi fazer as inscrições na Universidade Federal Fluminense, 

percebeu que tinha o curso de Ciências Sociais, ela ficou interessada por que era sociologia, 

era o que tinha na escola, procurou saber mais o que era, mas relatou que na verdade antes de 

iniciar o curso, não sabia o que era de fato, só descobriu ao decorrer do curso, cursou 

vestibular para UFF e outras universidades públicas e nas particulares prestou vestibular para 

o curso de direito. Passou para a universidade pública, optou por cursar Ciências Sociais na 

UFF. 

Ela não teve nenhuma pressão de casa, de que curso teria que cursar, sua mãe sempre 

falava que poderia cursar o que fosse de seu interesse, se não gostasse, era só optar por outro 

curso. Segundo ela, começou a cursar Ciências Sociais e se apaixonou. Nesse período, ela 

teve a oportunidade de dar aula no pré-vestibular da UFF e gostava de participar de tudo que 

tinha na universidade, palestras e propostas de atividades. 

No pré-vestibular começou dando aula de história, porque disse que sabia muito mais 

a história do que a sociologia, que era um curso que estava começando, já a história a sua mãe 

é professora de história e a sua avó é professora de geografia e história. Então, ela tinha uma 

base de história muito maior do que a de sociologia, lecionou durante três anos e foi no pré-

vestibular que ela descobri de fato o que é ser docente e percebeu que era o que de fato queria, 

a mesma achou fascinante e gratificante. 

Cursou licenciatura em Ciências Sociais, se formou, e no mesmo ano de sua formação 

prestou concurso do Estado, passou e logo foi chamada, em seguida começou a lecionar em 

uma escola particular, também teve a experiências de dar aula na escola particular na qual ela 

estudou, mas não gostou muito de dar aula lá, por questões ideológicas da escola. Saiu e 

entrou numa outra escola particular que está até hoje. Prestou outro concurso, passou e obteve 
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a segunda matrícula do estado, atualmente ela tem duas matrículas no estado e trabalha na 

escola da rede particular. 

 

Professor 9 

Professora de Português do ensino médio, 28 anos, parda, nascida em Campos dos 

Goytacazes e seu local de moradia atualmente é no bairro Turf Club em Campos dos 

Goytacazes. 

Ao falar de sua trajetória docente, a professora relata que sempre teve o sonho de ser 

professora, pois acha uma das profissões mais importante e desde pequena o interesse pela 

profissão e achava que poderia se dar bem e na família algumas pessoas sempre a motivavam. 

Ao concluir o Ensino Médio, logo prestou vestibular para o curso de letras/inglês, passou e 

quando cursava o terceiro período do curso na faculdade, ela conseguiu seu primeiro emprego 

como docente na área de português e inglês, começou trabalhar em uma escola particular, 

onde ficou um período de quase um ano nessa escola, saiu desse primeiro emprego como 

docente e começou a trabalhar em outra escola. No início teve algumas dificuldades, pois 

sabia a teoria, e não tinha muita prática. Mas a sua coordenadora desde o inicio a ajudou da 

melhor forma possível, ela foi adquirindo a prática, foi fazendo amizade e conhecendo outras 

escolas e isso, oportunidade de trabalhar em outras escolas, no quarto período do curso já 

estava trabalhando em duas escolas. 

Tem um ano que a mesmo se formou (2016), nesse período, teve a oportunidade de 

trabalhar em mais uma escola e atualmente ela trabalha em três escolas da rede particular.  

 

Professor 10 

Professora de artes visuais do ensino médio, 27 anos, parda, nascida em Campos dos 

Goytacazes e seu local de moradia atualmente é no bairro Turf Club em Campos dos 

Goytacazes. 

Ao falar de sua trajetória docente, relata que sempre teve o interesse pela educação e 

pela profissão, e que essa vocação teria surgido desde a infância. O seu sonho era ser 

professora, teve o apoio de sua mãe, cursou o ensino médio - formação de professor no 
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ISEPAM (Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert), terminou o normal 

médio (magistério) e logo deu sequência na faculdade. Prestou vestibular para uma 

universidade particular, para o curso de matemática, passou, mas o curso não formou turma, 

com isso, teve que optar em fazer outro curso e o acabou cursando o Curso Licenciatura em 

Artes visuais, foi o que mais se identificou. 

Quando cursou 50% da grade curricular conseguiu seu primeiro emprego como 

docente da disciplina de artes visuais em uma escola da rede particular com carteira assinada. 

Posteriormente saiu dessa escola e começou a lecionar em outra, nesse meio tempo, começou 

a fazer uma especialização (pós) e ao terminar de cursar a pós, fez o concurso para docente do 

estado e passou. Atualmente leciona em uma escola do estado como concursada e em duas 

escolas da rede particular. 
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3 ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DE VIOLÊNCIA DOS DOCENTES 

 

As entrevistas foram realizadas com dez professores, sendo cinco de escolas da rede 

pública e cinco da rede particular. São escolas que se localizam no centro da cidade de 

Campos dos Goytacazes. Entrevistei professores do meu círculo de amizades, professores que 

eu tinha ou estava estagiando durante o meu processo de formação no curso de licenciatura 

em Ciências Sociais e através desses professores consegui novos interlocutores. Procurei 

entrevistar alguns professores da área da Sociologia e outros não, para que eu pudesse 

perceber como os profissionais de diferentes áreas do conhecimento entendiam o conceito de 

violência. O critério de fazer as entrevistas com professores da rede pública e da privada não é 

para tentar definir qual rede apresentaria mais episódios de violência e, sim, para evidenciar 

as diferentes formas como a violência é vista/ considerada.  

 As entrevistas marcadas em escolas foram feitas no horário em que os professores não 

estivessem dando aula, ou seja, na chamada “janela” (horário vago) de uma turma para outra e 

sempre procurei marcar de acordo com a disponibilidade do professor e que fosse um horário 

que ele tivesse disponibilidade para conversarmos sem pressa. Os professores com os quais 

marquei em locais exteriores à escola foram professores do meu círculo de amizade, com os 

quais eu pude marcar em locais de lazer. Isso me possibilitou a ter resultados positivos, mas  

também algumas dificuldades, pois por conviver com alguns dos entrevistados, 

compartilhando  suas inquietações, vivenciadas diariamente na trajetória docente, para 

realizar a pesquisa eu tive que me distanciar e passar olhar de uma forma diferente para que 

eu pudesse estranhar o objeto. Além disso, muitas inquietações relatadas pelos meus 

interlocutores eu vivenciei na minha prática docente. Presenciei docentes sendo coagido pelos 

pais de alunos, coordenador pedagógico informando aos novos docentes que deveriam 

comprar com “o seu salário” lembranças para os discentes em datas comemorativas, salários 

atrasados por dois/ três meses, entre outros tipos de violências. Entretanto, muitos docentes 

não encaravam essas situações como violência e sim como uma falta de respeito com o 

funcionário, ou até mesmo, nem reclamavam com medo de serem dispensados. Então, tive 

que olhar de uma forma diferente, para que eu pudesse compreender como o fenômeno de 

violência se manifesta e como era entendido no ambiente escolar.  
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3.1.  DOCENTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

Professor 1 

Ao perguntar o que motivou a ser docente, responde:  

“Na verdade eu não pensava em ser docente, a intenção era ser sociólogo – 

pesquisador, mas como precisava de emprego imediato e como pesquisador 

não ia conseguir emprego de imediato e como a turma que se formou comigo 

no ensino médio dizia que eu tinha jeito de docente, comecei a pensar na 

possibilidade e resolvi fazer o curso com a intenção de conseguir um 

emprego imediato na área.” 

O que mais gosta na profissão é de poder ensinar os valores que acredita para os 

discentes, ter a satisfação de saber que o seu trabalho está contribuindo para o crescimento de 

alguém e de poder alcançar quase todos os discentes e relata que tem alguns discentes que não 

gostam do que está sendo ensinado. Mas, como docente acredita que consegue mudar a forma 

de pensar dos mesmos para que possam conviver melhor na sociedade. 

Ao perguntar o que menos gosta da profissão, relata que: 

“O que menos gosto é a desvalorização, o salário do professor que é um 

salário baixo que recebemos. Para ganhar bem, você precisa trabalhar em 

vários lugares, eu, por exemplo, trabalho em duas escolas, mas também 

trabalho em projetos de tutorias de CEDERJ, docente supervisor do PIBID 

para aumentar a renda, ou seja, além de você está buscando crescimento 

profissional e enriquecimento do currículo, você tem que estar em vários 

lugares.” 

 

A docente relata que não tem nenhuma dificuldade em se relacionar com os discentes, 

que raramente tem desavenças com eles e os trata com carinho. Chama de amor se não sabe o 

nome, pois são vinte e duas turmas e cada tem quarenta alunos, com isso, relata que não tem 

como lembrar o nome de todos, apenas alguns conseguiria assimilar e gravar o nome. De 

forma geral, a única dificuldade encontrada pela docente é de explicar a matéria e os discentes 

conversando e ter que chamá-los para participarem, tentar fazê-los interagirem com o mesmo. 

Embora, às vezes estejam conversando sobre assunto da aula e tenham vergonha de expor 

para todos.  

Quando perguntei o que entendia como violência, relatou que: 

“Violência para mim é qualquer ato que agride, outro seja, com palavras, 

gestos ou com agressão física mesmo sabendo que não é só você dar “um 

tapa” em alguém que você está agindo com violência, você pode está agindo 
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com violência com palavras que você falou, que vai magoar a pessoa. E 

também tem a violência que a pessoa também não percebe que está sendo 

violentada, tem vários tipos de violência: a simbólica, a violência que você 

não se sente violentada e a  violência como ato de preconceito.” 

 Ao relatar o que entendia por violência, prossegui a entrevista para saber se o docente 

já tinha sofrido algum tipo de violência no ambiente escolar durante a sua trajetória docente, e 

relatou que: 

“Já! O discente me xingou. Estava explicando a matéria, o mesmo estava de 

conversa paralela e eu o falei que tiraria ponto. Isso foi no início da minha 

carreira, porque hoje em dia não trabalho mais tirando pontos, pois isso, 

acaba gerando mais conflito. No início da minha carreira para tentar fazer 

com que os alunos ficassem quietos e seguindo exemplo de outros 

professores que diziam que conseguiam manter todos os alunos na disciplina 

tirando pontos e essa atitude não foi positiva, isso não deu certo, só gerou 

mais conflito. Hoje com o amadurecimento da carreira eu utilizo de outras 

formas. O aluno não gostou que eu tirei ponto  e me xingou. No momento  

eu me senti com muita vontade de chorar, as emoções vivenciadas foi de 

angústia e tristeza, porque eu estava tentando fazer uma coisa boa né?! Que é 

ensinar a matéria e impedir que o discente atrapalhasse o outro a aprender. 

Eu sou formada para ensinar e aprendi a ensinar sociologia, não aprendi por 

exemplo, a preencher diários na faculdade e como manter os alunos quietos. 

O que eu aprendi com o tempo, foi chamar atenção dos alunos para terem 

interesse com a matéria, só que nem sempre o que eu vou trazer como 

novidade, como estratégica para prender a atenção dos alunos, vai funcionar 

porque não depende só do docente, isso também depende dos discentes e tem 

hora que sinto como se o meu trabalho foi em vão, como se não tivesse 

nenhum valor. Nesse momento eu me sinto muito mal.” 

 Ao perguntar sobre a reação da direção com relação a algum tipo de violência no 

ambiente escolar a docente informou que o procedimento da direção seria de acolher os 

docentes, porém os casos de violência seriam passados diretamente para a equipe de 

coordenadores da escola, a equipe aplicaria o “sermão” e convenceria o discente a pedir 

desculpa e “ficaria por isso mesmo”, fazendo com que o fato voltasse a se repetir.  

Ao perguntar como é vivenciado o fenômeno de violência no ambiente escolar, o 

docente relatou que não vivenciou muito ato de violência, pois a instituição na qual trabalha 

os professores são valorizados pela direção e pelos demais colegas. A baixo a mesmo vai 

relatar algumas situações vivenciadas por outros docentes. 

“Eu tenho alguns relatos de docentes onde alguns discentes passaram e 

jogaram copo com água nos mesmos e provocações em sala de aula com 

palavreado impróprio. Presenciei e ouvir fatos, que me sentir como se eu 

tivesse no lugar deles, pois já passei por situação parecida, imagino como se 

estivesse acontecendo comigo, fico muito angustiada”. 
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A docente relatou que não sofreria violência institucional e que é bem tratada pela 

instituição de forma geral, mas ao perguntar se tem algo que a incomoda ou que faz por 

obrigação, relatou que não concordaria de ter que preencher os diários escritos e online, pois 

não veria a necessidade de preencher os dois. O diário seria uma tarefa que faz parte da 

equipe da administração e não seria tarefa do docente, o trabalho do mesmo seria apenas 

preencher o diário com faltas, tarefas e matérias dadas. 

Ao finalizar a entrevista perguntando o que a motivava permanecer exercendo a 

profissão, responde:   

“Permaneço porque eu gosto de saber que estou contribuindo para o 

crescimento de alguém e depois que eles se formam e nos 

encontramos na rua ou voltam à escola falando que eles estão 

cursando uma matéria na faculdade que eu abordei durante o seu 

processo de formação. Posso dizer que é uma profissão que tem voz, 

porém acho que o profissional deveria ser mais valorizado na questão 

de investir em profissionais para cuidar do docente psicologicamente, 

oferecer curso de capacitação e investir mais na área de dinâmicas em 

grupo para que o docente se sinta mais integrado com a escola e com 

os alunos.” 

 

 

Professor 2 

Ao perguntar o que motivou a ser docente, responde:  

“Na verdade não foi algo pensado, eu nunca pensei em ser professor eu fui 

cogitar a ser professora no mestrado, quando eu achei que eu poderia não dar 

sequência ao doutorado, na verdade achava que só como mestranda não iria 

conseguir emprego na área e eu tinha a preocupação de conseguir emprego. 

Então, pensar em ser professora, não era um plano que vinha de antes, eu 

cogitei a possibilidade pela rápida inserção ao mercado de trabalho. Comecei 

a lecionar e gostei imediatamente, identifiquei com a faixa etária dos 

discentes, com o ensino médio e aí na licenciatura eu comecei a gostar da 

temática, tinha uma professora que eu fiz estágio que também me inspirou 

muito, embora tenha entrado para a licenciatura só pensando no emprego.” 

Ao perguntar se a mesma gosta de ser professora, responde que: 

“Gosto! acabei me identificando com a profissão, acabei me vendo na 

profissão de professor, hoje é a minha identidade, me identifico com a 

profissão, eu me identifico com as questões sobre ensino, gostei da área,  não 

me vejo fora, claro que não sei o que pode acontecer na vida da gente, mas 

eu gosto da profissão, não é uma profissão penosa para mim no sentido de 

estar fazendo algo que eu não goste.” 
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A mesma informou que o que mais gosta da profissão, é a possibilidade de ter contato 

com os discentes, gosta do conteúdo de sociologia, gosta da possibilidade que a matéria de 

sociologia tem de esclarecer determinados assuntos com faixa etária de adolescentes e que 

nenhuma outra profissão conseguiria a proporcionar isso ou até mesmo dentro da escola se 

estivesse exercendo outra função. Ela gosta da percepção dos alunos e relata que não tem 

muitas experiências ruins com a aula, pois consegue se relacionar bem com os discentes e 

consegue “um retorno bom” que é muito mais positivo, com isso, se inspira mais. 

O que ela menos gosta é a parte burocrática, ela informa que não gosta das regras da 

SEDUC, do secretário no gabinete que não é da área de ensino/ educação, que seria só um 

burocrata que foi colocado no cargo politicamente para diminuir custos e ditaria várias regras 

mirabolantes que são enviadas para escola que chega de um dia para o outro, sem diálogos, 

sem nenhum processo democrático e aí pareceria que os docentes seriam um pouco 

“marionete”, ou seja, não gosta quando a direção exerce o papel burocrático que parece que 

está  tentando atrapalhar do que ajudar. 

Relata que consegue se relacionar bem com os discentes e ao perguntar se a mesma 

teria alguma dificuldade em se relacionar com a instituição, responde que: 

 “Eu gosto da instituição, até porque eu dou aula em uma escola pública, 

central na qual eu estudei. Então, por si só eu olho como a minha escola, a 

escola que eu estudei a minha vida toda, eu entrei, sair dali e fui para a 

UENF, eu tenho um olhar afetivo pela escola, eu tenho muito carinho pela 

escola, pelos alunos e gosto da faixa etária dos alunos. Mas ao falar do 

relacionamento com a instituição, depende muito de quem está na direção. 

Quem está conduzindo atualmente eu tenho achado difícil trabalhar, uma 

direção que não é ninguém que é da escola, é de outra cidade e nem conhecia 

escola, chega ali e parece muito mais que é para ocupar um cargo, acho que 

falta muito comprometimento com algumas questões dentro da escola. 

Atualmente eu tenho achado mais difícil, não tem um corpo pedagógico 

legal formado dentro da escola, a gente depende muito da direção para 

fazermos um projeto, uma atividade diferente, embora não tenho recurso 

financeiro, qualquer outra ideia que você tenha vai depender da direção, 

então no final você fica dependendo da boa vontade da direção e é isso que 

eu não estou achando bacana.” 

Para a mesma, violência é: “tem várias violências na escola, violência física- agressão, 

alguém reprime o outro, agredir verbalmente, fisicamente, psicologicamente, acho que 

praticamente quase todos aparecem na escola.” Quando perguntei se já sofreu algum tipo de 

violência no ambiente escolar, respondeu que não e que já ouviu relatos de outros professores, 

casos que alunos xingam professor, saem batendo à porta, relatou que teve um caso na escola 

no turno da manhã, mas ela dava aula no turno da tarde no ensino fundamental não lembra se 
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era 7º ou 8º ano, há 2 anos teve um caso de uma mãe de aluno que foi chamada na escola para 

conversar sobre a filha e a mesma agrediu fisicamente a professora que estava grávida, com 

isso, foram parar na delegacia e saiu até na mídia essa história.  

Relatou outro caso, duas alunas há uns 4 anos, a escola estava sendo reformada e era 

uma reforma da parte histórica e no segundo semestre uma parte da escola migrou para um 

outro prédio de uma outra escola estadual da cidade e o caso aconteceu lá, a mesma estava 

indo para turma na qual dava aula, quando aconteceu o ato no outro prédio e ficou até difícil 

para quem era funcionário da escola saber exatamente o que estava acontecendo, pois alguns 

funcionários lecionavam em lugares diferentes. Tinha duas alunas brigando e uma passou o 

estilete no rosto da outra, a mesma relatou que esse fato também foi parar na delegacia e 

relatou que esses casos são casos mais isolados que dão repercussão, no dia a dia também 

deve acontecer, mas ela acaba não sabendo. 

Ao ouvir ou presenciar esses relatos afirma que: 

“Fico muito triste, mas eu acho muito violento alguns discursos de 

professores em conselho de classe, são discursos muito preconceituosos, por 

exemplo, me agride muito ouvir de um professor, um colega de trabalho 

falando com muita violência simbólica, me agride muito! Me causa mal 

estar- preconceito racial, homofobia, quando isso vem de um colega de 

trabalho eu me sinto mais incomodada. Mas de forma geral, a escola tem 

menos problemas do que em outras escolas da cidade que tem casos de 

violência maiores.” 

Nos casos extremos de violência que acontece dentro da escola e chega ao 

conhecimento da direção, qual é a atitude da direção perante a esse fato? 

“Depende! Esse caso que eu dei o exemplo da menina com estilete, a direção 

foi parar na delegacia, a menina se eu não me engano foi chamado conselho 

tutelar e foi transferida de escola. Lembro que a escola chamou a família da 

menina que foi vítima e foi conversar com a turma, mas atualmente eu 

percebo que tudo depende do dia, são quatro diretores no geral, uma geral e 

3 são adjuntas, qualquer uma das quatros estão na direção e qualquer uma 

pode responder e resolver o problema da escola em qualquer ocasião. Então 

depende muito de qual das quatro está na direção e parece que depende do 

dia, as coisas que eu considerei mais graves, não aconteceu nada, foi só uma 

conversa, casos que eu considerei mais tranqüilos o aluno levou uma 

punição, acho que isso atrapalha até a compreensão do aluno dentro do 

ambiente escolar. Acho que fica difícil até para o aluno situar as regras que 

tem ali no ambiente, o que dá para fazer ou não, o que me parece é que esse 

limite é colocado dependendo do dia e da pessoa que está ali.” 

A docente relatou que em sua visão tem aumentado um discurso violento não 

necessariamente um discurso que é contra a mesma, não é que o aluno está lá querendo bater 
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ou xingar, mas acharia que a onda conservadora do país atualmente é criar esse discurso 

violento, discurso homofóbico que é um discurso de ódio, o discurso que bandido bom é 

bandido morto e isso se fazia presente na sala de aula principalmente no início do ano até os 

dias atuais, relatou que no ano (2017) teria aumentado muito esse discurso em sala de aula,  

onde o discente não está ofendendo o docente diretamente falando, mas são ideias violentas, 

teria aumentado nesse sentido de violência na escola  na qual trabalha. 

Ao finalizar a entrevista perguntando o que motiva a permanecer exercendo a 

profissão, responde:   

“Se for para definir uma palavra eu definiria em Esperança, é uma profissão 

que a gente tem muito nas mãos, mas embora ficasse muito atado, a falta de 

investimento do governo, salário baixo, condições precárias de trabalho, se 

isso não acontecesse, seria muito mais fácil a exercer a profissão, seria uma 

profissão menos penosa e mais atraente, mas eu acho que ainda é uma 

profissão que me dá esperança, expectativa, acho bonito quando vejo meu 

aluno aprendendo, aluno com os olhos brilhando que ele aprendeu alguma 

coisa, vendo aluno pobre na escola pública e tendo uma projeção e 

necessariamente a partir da minha profissão, é essa a minha motivação, 

esperança de ver os discentes desabrochando.” 

 

 

Professor 3 

Ao perguntar o que motivou a ser docente, respondeu:  

“Foi a minha vocação, amo estar com os jovens! A minha motivação é 

religiosa, o profissional no sentido de que eu me sinto feliz nesse mundo, eu 

não me vejo fazendo outra coisa, gosto de estudar, de falar de temas a 

respeito, sou encantado pelo conhecimento e poder colaborar, sobretudo para 

os mais fracos das condições de expressar, sonhar que é possível mais na 

perspectiva do conhecimento, na perspectiva da educação transformadora e 

isso me deixa muito feliz espiritualmente, existencialmente e politicamente.” 

O que o mesmo mais gosta da profissão é ensinar, relatou que os problemas são tantos 

e quando entra na sala de aula, acabam. O mesmo ama ensinar, dá risada com os discentes e 

se irrita também, pois a indisciplina faz parte, mas afirma que não tem nenhuma dificuldade 

de se relacionar com os alunos. 

Ao perguntar se o mesmo tem alguma dificuldade em se relacionar com a instituição, 

relatou que:  
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“Não! Quando nós cumprimos com o nosso dever, somos respeitados, eu não 

falto, procuro chegar no horário, qualquer necessidade que é maior do que eu 

aviso a escola, dou os instrumentos avaliativos, sou respeitado com carinho 

dos meus colegas, cumpro com meu dever e eu sou solidário naquilo que é 

importante para o aluno.” 

Para o mesmo violência seria: 

“Eu não tenho bem claro o conceito de violência, pela palavra violência 

vamos imaginar o presente, vou violar o presente, eu rasgo o papel, abro a 

caixa, violar o presente significa uma ação que invade o outro, cometer 

violência é invadir o outro e muitas vezes essa invasão foca na ideia de 

razão, é importante porque ela pode se dar de maneira física ou metafísica 

física, é imprimir ao outro estigma. Metafísica quando eu não faço o estigma 

físico mas eu estigmatizo as suas emoções, os seus sonhos. Violar é invadir, 

é intervir no sentido de não ser convidado a fazer, a partir daí a gente 

começa a entender o que é violência.” 

Quando eu perguntei se ele já sofreu algum tipo de violência, responde que:  

“Olha o tratamento que o professor recebe hoje pela sociedade é violento, 

quando não há valorização, é violência, quando não há reconhecimento é 

violência. O Engraçado que algumas vezes os alunos perguntam: o senhor 

ainda é professor, não seria outra coisa? É uma espécie de violência, o 

sentido de que o senhor é tão competente, ainda está aqui. Então, esse 

Imaginário social que é uma espécie de violência, se você sai do modelo, 

seja ele qual for os modelos sociais, os modelos religiosos, os padrões e 

modelos que aí estão, se você não os seguem, você vai ser rejeitado, é o que 

o Emmanuel Kant fala no texto: Resposta à Pergunta: Que é Esclarecimento? 

Ele diz que somos preguiçosos,  infantis por causa da preguiça e covardia,  

preguiça porque dá muito trabalho, covardia porque somos infantis e não 

estamos esclarecidos na covardia, porque o pressuposto do esclarecimento é 

o uso público da razão, então não basta você ter todo pensamento e não 

expor o pensamento que é mostrar-se diferente, é ser “prego que se destaca 

na martelada”. Então somos covardes porque fugimos da  martelada dos 

outros e martela é violência.” 

O mesmo informou que quando sofre algum tipo de violência, fica chateado, mas tenta 

conversar. Relatou que não sofreu nenhum tipo de violência, pois tem um bom 

relacionamento com todos, mas já ouviu e presenciou atos de violência com outros colegas de 

trabalho, por exemplo: 

“O colega professor foi acusado de assédio por uma aluna, quando a mesma 

foi fazer uma prova de recuperação, ele fez um comentário de que ela era um 

tipo de aluna que conseguiria muito mais se ela se esforçasse, e ela entendeu 

como se fosse uma insinuação de outra coisa, isso deu uma dor de cabeça 

chata aqui na escola e de certa maneira, isso é uma violência, nós estamos 

tão odiosos com esses casos que aparecem, que às vezes ficamos cegos e não 

damos ao acusado o direito de se defender e de ter a inocência como 

princípio. Então, até o mesmo provar que era inocente, que se tratou de um 

equívoco de uma interpretação equivocado da aluna e de seus pais, outros 

colegas de trabalho acabaram ficando diferentes com o mesmo e a direção da 
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escola tem o papel administrativo em relação a isso na medida do possível, 

ela comunica ambas as partes, tenta fazer a reconciliação, mas com a 

cobrança de colegas professores e da família, levou o caso para a regional e 

abriu uma sindicância.” 

O mesmo relatou que o fenômeno de violência no ambiente escolar no qual trabalha, 

tem diminuído, fazia tempo que não há briga de aluno na escola, presencia apenas sinais de 

levadiça de maturidade e quando perguntei se já sofreu violência ou se já houve algum caso 

de violência, o mesmo cita que não presenciou nenhum tipo de violência e nem ouvir em 

nenhuma das escolas que trabalha. 

Ao finalizar a entrevista perguntando o que motiva a permanecer exercendo a 

profissão, responde que:   

“Permaneço porque tenho vocação pelo que faço, porque sou feliz, estou 

realizado, gosto de estudar e de poder transmitir cada vez mais. Permaneço 

nessa profissão porque eu sou muito feliz, mesmo com os desafios, sou 

muito feliz e a minha motivação está na minha vida religiosa, amando os 

jovens, estou amando a Deus no que ele me chamou para fazer, Deus nos 

quer feliz e eu estou feliz porque estou fazendo o que Deus me chamou para 

fazer”. 

 

Professor 4 

Ao perguntar ao docente o que motivou a ser docente, responde que ser docente foi 

aptidão pela área de humanas e pelo amplo mercado de trabalho que poderia a oferecer. 

A mesma relatou que gosta da profissão pelo fato de poder compartilhar 

conhecimentos e manter contato com os adolescentes e o que menos gosta seria a questão 

burocrática – diários e a falta de valorização. Mesmo com esses fatos manteria um bom 

relacionamento com os discentes e com a instituição como todo.  

Ao perguntar o que seria violência para a mesma, responde que: “para mim violência é 

tudo aquilo que tira sua dignidade, é tudo aquilo que vai afetar o outro.”E relatou que já 

sofreu violência diretamente e indiretamente como, por exemplo, a questão do corpo, que está 

sempre muito voltado para a estética.  

“Quando eu estava dando aula, alguns alunos estavam acostumados a me ver 

de óculos, um belo dia fui sem óculos, e os alunos falaram que eu era muito 

feia sem óculos. Então, na perspectiva da estética eu sofri esse tipo de 

violência e entre outras violências também decorrentes a estética como: me 

chamavam de feia na escola por conta do meu cabelo está feio, que o 
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penteado não combinava para eles e falavam que eu não penteava o cabelo 

para lecionar.” 

  

Ao perguntar sobre a violência no ambiente de trabalho no qual trabalha, relatou que não 

presencia nenhum tipo de violência, que pode acontecer, mas que não chega a seu conhecimento, ela 

já ouviu relatos de outros professores, que trabalham em outras escolas que já sofreram violências por 

parte dos discentes e da instituição e isso a deixaria muito triste, como se estivesse acontecido com ela. 

Ao finalizar a entrevista perguntando o que motiva a permanecer exercendo a 

profissão, responde: “O que me motiva é estar em contato com os adolescentes, de poder oferecer 

mecanismos para que os mesmos possam construir seu conhecimento e por presenciar o crescimento 

dos mesmos.” 

 

Professor 5 

Ao perguntar o que motivou a ser docente, respondeu que:  

“Eu sempre quis ser professora desde quando eu me entendo como gente, 

sempre quis ser professor, um desejo desde criança. Minha mãe tinha o 

hábito de guardar os meus cadernos. Dez anos atrás eu peguei meus cadernos 

da segunda série e tinha um livro que tinha um questionário para responder e 

uma das perguntas era: Quando você crescer o que quer ser? E estava escrito 

professora! Na época eu tinha sete anos de idade e já tinha a vocação.” 

 Quando perguntei se a mesma gostava de ser docente, me responde com brilho nos 

olhos: 

“Eu amo ser professora! Ser professor é um desafio que você tem que 

aprender todos os dias e você tem que aprender a lidar com a diferença que 

você encontra na sala de aula e esse desafio é importante, pois você, por 

exemplo, não pratica algo repetitivo como existe em outras profissões que 

você pratica atos repetidos, todo dia a mesma coisa, não tem mudanças, 

diferente de ser professor, todo dia você vivencia uma coisa nova, trabalha 

uma coisa diferente, aprende e esclarece novos conceitos.” 

Neste contexto acima a docente relata que ama a sua profissão e o que mais gosta seria 

lidar com os alunos e ao perguntar do que ela menos gosta, relata que seria a falta de 

reconhecimento, salário baixo e condições de trabalho ruins. Mas mesmo assim, é apaixonada 

pela profissão e não teria nenhuma dificuldade de se relacionar com os discentes e cita que: 

“Pelo que eu venci com os alunos em sala de aula e fora de sala de aula, 

tenho um bom relacionamento com eles,  tem alguns alunos que tem 

algumas atitudes agressivas, mas com minha experiência profissional me 
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ajuda a lidar com essa situação. Atitude agressiva na forma de falar, mas eu 

já observei que muita das vezes a agressividade deles é para se defender de 

alguma coisa, eles já entraram “armados” com palavras agressivas para se 

defender, mas com o tempo eles passam a conhecer e confiar no professor e 

acabam se desarmando.De maneira geral eu tenho um bom relacionamento 

com os alunos.” 

Quando perguntei se a mesma tem alguma dificuldade em se relacionar com a 

instituição, relatou que não e que a presente direção seria muito tranqüila, as coisas que ela 

não se agrada, finge que não está vendo. Os relacionamentos são bons, mas são superficiais, 

informou que tem colegas que você se identifica mais, outros menos, não significa que a 

pessoa não gosta. Ela não teria um bom relacionamento com a gestão anterior que era 

conhecida como a gestão da “panelinha”, atualmente seria a direção que coloca situações, 

aceita opiniões e isso é muito importante e seria uma gestão democrática. 

Ao perguntar o que entendia por violência, respondeu que: 

“Violência é tudo aquilo que acontece e incomoda, o aluno/funcionário ver a 

violência somente quando ela é física, eles não entendem quando tira algo 

que é direito deles, não entende a questão da violência, se você tem direito 

alguma coisa e isso é negada se torna violência. O que me incomoda é tirar o 

que é de direito, eu tenho alguns exemplos como: o nosso salário de 

professor é a maior violência com profissional, porque o aluno a gente 

compreende muitas situações que ele chega com agressividade é pelo meio 

que ele vive, Mas a gente não pode entender um governo praticar ato de 

violência com o profissional que é necessário em qualquer país e em 

qualquer situação. A partir do professor que vai derivar todas as profissões, 

com isso, é uma violência que o governo brasileiro faz com os professores, 

negar uma vida digna, o salário de miséria e as condições desumanas de 

trabalho.” 

Ao perguntar se já sofreu algum tipo de violência no ambiente escolar a mesma afirma 

que não e relatou que quando o aluno a responde de maneira agressiva procuraria entender 

porque ele teve esse comportamento. A princípio considera aquele momento como violência, 

mas se o discente pedir desculpas a mesma, passa a considerar o ato como indisciplina.  

Você sofreu algum tipo de violência?   

“Não! Mas já houve casos com colegas de trabalho, alguns dias atrás eu 

sentei na sala onde tinha um professor e perguntei se poderia ficar no fundo 

da sala para passar as minhas notas para o diário, ela aceitou e nesse meio 

tempo o aluno virou para ela e falou: “Porque que eu estou sem nota?”- Ela 

virou e falou: - você está sem nota porque o trabalho que eu pedir, você não 

fez e o trabalho valeu nota e você acertou "tantas" questões na prova e 

juntando as duas notas você não ficou com média. Ele respondeu: “- eu fiz o 

trabalho sim!” ela puxou da pasta e o mostrou que tinha feito apenas a prova 

e entregou o que tinha feito e o mesmo tinha entregue uma folha com 

desenhos rabiscados que não foi isso que ela tinha peço, mas ela guardou a 
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folha para o entregar, porém não considerou como trabalho e falou  se ele 

quisesse fazer o trabalho para aumentar a sua nota, porém,não teria o mesmo 

valor, se não ela estaria sendo injusta com os outros alunos. O aluno 

levantou, deu soco na mesa, e disse: “- Você vai ter que me dar a nota sem 

eu fazer nada, isso aí é trabalho e pronto, você não me conhece!” 

 Nesse contexto acima a docente relata que quando presenciou aquilo, levantou e falou: 

que isso menino?  “Não fala isso não, que história é essa? Ele respondeu: - É isso mesmo e 

está acabado.” A mesma pediria para que um aluno chamasse alguém na direção para subir e 

resolver aquela situação. Relatou que a professora que sofreu a agressão verbal com ameaças 

“tremia igual vara verde” e por ironia do destino, o mesmo foi aluno da minha interlocutora 

no ano seguinte e por incrível que pareça, foi um excelente aluno na questão do discurso, ele 

teria uma visão de mundo muito ampla. Anteriormente a mesma não o conhecia, mas já havia 

escutado falar do mesmo na escola como: intransigente, mau elemento e no ano seguinte no 

segundo ano do ensino médio ele foi o melhor aluno da turma. 

Ao se referir ao relato acima sobre a violência no ambiente escolar, a docente se sentiu 

como se fosse com ela, porque ela também é professora. Então, relata que se senti na 

obrigação de fazer alguma coisa, falaria que estava errado e chamaria a direção para resolver 

o caso. No ano seguinte quando foi aluno da minha interlocutora, conversaram sobre o fato e 

o mesmo a informou que passou uma imagem tão feia para ela, e explicou que naquele dia 

estava cheio de problemas, não justifica o fato, mas nos mostra que muita das vezes coisas 

externas acabam refletindo no ambiente escolar. 

As emoções perante a esse fato seriam de medo e tristeza. Relata que está alí para 

fazer o seu trabalho e teria que sujeitar a sofrer esse tipo de violência. Então, quando os 

docentes começam a lecionar em uma turma é uma caixinha de surpresa, não sabe quem é 

quem, quem é filho de quem e depois com a convivência, vai conhecendo um pouquinho de 

cada um e algumas particularidades dos discentes. 

Ao perguntar da atitude da direção perante os casos de violência no ambiente escolar a 

docente relata que: 

“Um belo dia o aluno do terceiro ano do ensino médio, na véspera da prova 

foi no grupo da turma do WhatsApp e me detonou, escreveu: “_ Como pode 

uma professora que marca prova e não dá o conteúdo? Como assim? E 

depois exige que a gente apresente o nosso melhor, mas o melhor de que?” 

Eu não tinha visto essa mensagem e ainda colocou no final da mensagem: “_ 

professora, que conteúdo você quer para a prova, que você não deu conteúdo 

nenhum?!”. E quem viu a mensagem primeiro no grupo foi a diretora da 

escola e de imediato respondeu: “_ Que falta de respeito com o professora, 
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conhecendo a profissional, eu tenho certeza que ela trabalhou o conteúdo.” 

Logo a baixo a turma de ponta-a-ponta respondeu: “você é louco? É o quê?! 

Só porque você veio a aula apenas duas vezes nesse bimestre, a professora 

tem que ir a sua casa e dar o conteúdo?”Teve uma aluna que tirou foto de 

todo o conteúdo e colocou no grupo e perguntou ao mesmo? “-Está bom para 

você ou quer mais?!” Isso tudo rolando e eu sem saber de nada, só fiquei 

sabendo quando a diretora me ligou e perguntou se eu tinha visto o que 

estava rolando no grupo, fui olhar e apenas escrevi que: - Não temos 

condições de ir à casa dar aula para o aluno que não  frequenta, caso você 

esteja precisando de alguma coisa que eu posso ajudar, estou aqui à sua 

disposição, um abraço!” 

 A docente informou que no dia seguinte o aluno não sabia onde “enfiar a cara”, ficou 

o tempo todo de cabeça baixa na sala e quando foi entregar a prova, perguntou se a mesma 

poderia desculpá-lo, começou a falar da vida dele, que trabalhava em uma lanchonete, saía 

muito tarde e como estudava de manhã, e muitas vezes não conseguia ir à escola. Então ele 

estava desmotivado com muitas coisas e pediu para perdoá-lo e a mesma a falou que estaria 

sempre a disposição e que toda vez que o mesmo estivesse algum problema era para analisar 

primeiro, pois ele teria sujado a imagem de um profissional, ou seja, a docente cita esse caso 

para que eu pudesse entender o quanto a atual direção da escola apoiava os docentes. 

Ao perguntar qual seria visão da mesma sobre o ato de violência na escola na qual 

trabalha, relata que: 

“Eu presencio mais a violência verbal, a física nem tanto entre os 

discentes, mas violência contra o professor eu não presencio. Esperava 

até que fosse mais violenta, pois a sua clientela é muito diversificada e 

recebemos alunos de todos os pontos da cidade.” 

Ao finalizar a entrevista perguntando o que motiva a permanecer exercendo a 

profissão, responde: “o que me motiva é o amor a profissão, eu amo ser professora! E a 

segunda coisa que me motiva é que eu gosto de desafios, está complicado? Está difícil? Então 

vamos tentar! 

 

 

3.2 DOCENTES DAS ESCOLAS PRIVADAS 

Professor 6 

Ao perguntar ao docente o que motivou a ser professor, responde: “Então eu fui 

obrigada, pois na época minha mãe falava que as mulheres deveriam ser professora e depois 
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escolheria outra profissão.” Relata que ser professor não é algo que gosta ou não, o que a 

mesma não gosta é do sistema. 

Ao perguntar do que mais e menos gosta da profissão, reponde: 

“Sinceramente, nada! Eu não gosto de acordar cedo, chegar à escola e passar 

a maior parte do tempo chamando atenção dos alunos do que explicar o 

conteúdo. Então se eu tiver que analisar profundamente, não gosto de nada 

no ambiente escolar.” 

A mesma relata que não tem dificuldades em se relacionar com os discentes, porém 

tem algumas dificuldades em se relacionar com a instituição em relação a administração da 

escola como por exemplo, quando o professor tira o discente da sala de aula, a escola deveria 

ter um ambiente separado para o mesmo ficar para dar conta do conteúdo que está sendo 

aplicado em sala, mas o aconteceria é que ele pode mexer no celular e pode conversar. Se ele 

pode fazer tudo, ele não estaria preocupado de sair de sala ou não. 

Outra coisa que dificulta a relação com a instituição é em relação aos bancos de horas 

que o docente estaria sempre devendo horas, tem que pagar essas horas aos sábados ou 

quando o outro professor falta e não recebe por isso e exemplifica: 

“Estou devendo hoje 8 tempos porque eu deveria trabalhar num determinado 

sábado, só que a coordenadora não me falou, se não me falou, eu entendo 

que eu não precisava ir, só que ela colocou como devedor no meu saldo, no 

meu Banco de Horas. Então, eu não concordo com isso, eles não têm 

explicação, não pagam em dia. Outra coisa são as janelas que o profissional  

não recebe por isso, está na instituição, tem que cumprir  aquele horário e 

não recebe.” 

Ao perguntar o que a docente entenderia por violência, responde que: “Violência é 

tudo que vai ofender o outro, seja a violência física ou verbal.” 

Ao perguntar se já sofreu algum tipo de violência no ambiente escolar, responde que já 

sofreu violência verbal quando chamou a atenção do discente e eles reclamam com palavrões. 

No momento, a mesma fala que se senti impotente, vê que o mesmo não tem respeito para 

com o docente. 

Muitas vezes ela finge que não vê ou que não escuta, porque se trocar com eles é pior, 

relata que tem que tomar medidas, viria e ficaria quieta ou não deixaria assistir sua aula 

durante a semana. A direção às vezes não concordaria com essas medidas, porque eles 

queriam que o docente ficasse em sala com aluno, não interessa o que eles estão fazendo, teria 

que estar dentro de sala de aula e o professor dando aula. 
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A mesma informa que se acontecesse algum tipo de violência no ambiente escolar a 

atitude a direção seria:  

“A atitude da direção é de comunicar aos pais para conversar, mas eles já 

ficaram decepcionados porque os alunos gritam mais com os pais do que 

com a equipe da escola, aí que você passa a perceber que a família não tem 

mais como segurar os alunos, não têm mais o domínio e acaba sobrando para 

o professor, aí quando acontece mais uma vez com a mesma pessoa você 

acaba não fazendo nada, fazer para que? Chamou os pais e não deu conta, 

não resolveu nada.” 

Relata que percebe que a violência tem aumentado no ambiente escolar no sentido de 

desrespeito com o docente através de palavrões, mas não em um nível que possa considerar de 

fato violência física ou verbal. E relata que já ouviu relatos de outros professores que 

sofreram algum tipo de violência no ambiente escolar, como: 

“Eu tenho amigos que trabalham em escola pública, principalmente a minha 

cunhada que sempre está relatando alguns tipos de violência no ambiente 

escolar, o pneu do carro ou moto danificado, carro amassado, já que eles não 

fazem fisicamente com o professor, eles fazem com o bem material dos 

professores.”  

Ao finalizar a entrevista perguntando o que motiva a permanecer exercendo a 

profissão, responde: “O que me motiva a continuar é a minha tão sonhada aposentadoria e nas 

minhas contas faltam mais ou menos dois anos.” 

 

Professor 7 

Ao perguntar ao docente o que motivou a ser docente, responde:  

“O que me motivou foi a experiência como orientadora, eu era muito menina 

não sabia exatamente o que eu queria na verdade, foi na época que eu 

orientava em casa que fui me apaixonando pela área e no estágio do curso 

normal médio que eu fui saber o que realmente queria seguir.” 

Quando perguntei se a mesma gostava de ser docente, respondeu que: 

“Amo! Eu trabalho de verdade! Essa voz rouca de sistema nervoso também é 

justamente essa preocupação que eu tenho, pois hoje, eu também sou 

coordenadora, então essa responsabilidade é redobrada. Eu gosto de atuar, 

gosto do vínculo com meus alunos, quando eu passo o meu conhecimento 

para eles e quando eu vejo o resultado no olhar, na atitude e na carinha de 

alguns a resposta de um trabalho com êxito. Existem algumas coisas que eu 

não gosto, como a questão de avaliação dos alunos porque talvez por eu 

trabalhar o lado psico-pedagógico dos alunos como exemplo, no conselho de 

classe eu viso meu aluno como ser humano primeiramente e depois como 
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aluno,  o que me deixa muito entristecida  é quando eu avalio um aluno meu 

e as pessoas vão contra, pois olham apenas o aluno como aluno e eu vejo 

como um pequeno cidadão.” 

Ao perguntar se a mesma tem alguma dificuldade em se relacionar com os alunos e a 

instituição, responde que: 

“Não tenho nenhuma dificuldade de me relaciona com os meus alunos, os 

que foram difíceis entre aspas, foram desafios e eu procuro conquistar logo 

de primeira mão. Eu me relaciono muito bem com as pessoas, eu procuro 

entrar no meu trabalho e ter harmonia por mais que as pessoas apresentem 

problemas, falta de educação, eu continuo no meu tom porque fico no 

ambiente de trabalho 5 horas por dia e eu procuro ficar essas horas com um 

bom relacionamento.” 

O que você entende como violência?   

“Violência é quando houver a falta de respeito, não é só no falar, é não 

aceitar o outro. Existe a violência verbal, física e a violência que mais me 

chama atenção é a falta de respeito, o não procurar entender o outro, eu acho 

que isso é uma violência, por que a criança fica a  mercê, se eu não consigo 

respeitar eu estou sentindo que estou violentando entre aspas com essa 

criança o que a gente sente isso no olhar dela.” 

Responde o seguinte ao perguntá-la se já sofreu algum tipo de violência no ambiente 

escolar: 

“Eu acredito que sim! violência que eu quero dizer que já recebi é uma 

discordância, eu sei que aquilo é certo e as pessoas provavelmente negaram e 

isso eu encaro como uma violência. A violência física graças a Deus eu 

nunca sofri, a verbal é lógico que tem alguns alunos que se alteram e eu 

mostro para ele o papel dele e o meu papel dentro da sala de aula, quando eu 

percebo esse tipo de violência eu me sinto entristecida para quem me 

conhece de verdade sou uma pessoa muito meiga, então qualquer atitude 

negativa do outro me deixa magoada, mas graças a Deus depois apago, sabe, 

eu sou como um algodão doce desmancha e desaparece da minha cabeça.” 

As emoções presenciadas no momento pela mesma são:  

“Sentimento de angústia, eu fico tristonha, perco o meu equilíbrio 

emocional, uma grande vantagem que eu tenho é o hábito de refletir aquilo 

que me incomodou, analisar de maneira positiva e tentar entender o porquê 

daquilo está acontecendo. A minha reação diante de atos de violência é de 

respirar, eu nunca conto atraquei, o sentimento de dor, angústia e decepção.”  

Em caso de violência a atitude da direção da escola é:  

“Geralmente, chama o funcionário e o aluno para contar toda a história, vai 

ouvir os dois lados para chegar ao terminado consenso, dependendo da 

situação o segundo passo é comunicar o responsável. A escola tem a vontade 

muito grande de mostra para o aluno que cada ação tem uma reação. ex.: Um 

aluno ofendeu, desrespeitou o outro, deu um tapa no rosto, então a escola 
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sempre mostrou para cada aluno que a gente não deve agir como tal, eu 

sempre uso a bíblia como Jesus disse quando alguém te der um tapa,  ofereça 

a outra face, mostrar o outro lado é mostrar o lado contrário daquilo, e a 

gente sempre procurou está ligado com o conselho do tutelar para sabermos 

lidar com determinados problemas que possam surgir.” 

A mesma informou que já ouviu alguns casos de violência no ambiente escolar, pois 

na escola tem alguns professores que trabalham na rede pública de ensino, e eles falariam 

mais da rede pública, ela informa que não queria focar nisso de jeito maneira, pois ela 

desfavoreceria esse grupo, mas não é, é que na hora do café cada um conta uma história, o 

aluno que levaria uma arma e falaria que hoje está a fim de matar alguém, alguns professores 

sairiam pela tangente, alguns professores tentariam conversar, mas a maioria sairia do local no 

momento e quando ouve esse relato, ela fica assustada, pois a escola que trabalha não tem. 

Ao finalizar a entrevista perguntando o que motiva a permanecer exercendo a 

profissão, responde: “O que me motiva é o amor, eu amo o que eu faço, gosto de lecionar, 

mesmo com todos os desafios.” 

 

Professor 8 

Ao perguntar ao docente o que motivou a ser docente, responde:  

“O que me motivou a ser professor foi as aulas do pré-vestibular, foi isso que 

deu um estalo e eu soube que eu queria mesmo para minha vida. Eu amo ser 

professora! O que eu mais gosto são os alunos, o convívio com eles, a 

interação com eles, ensinar para eles, eu sempre penso muito nos alunos 

independente de tudo e de outros professores e outros profissionais, eu penso 

muito nos alunos e se o mesmo está feliz, isso que importa. O que eu menos 

gosto é a parte burocrática da profissão, a questão do diário - lançamento de 

notas, eu não vejo por exemplo, o sentido de você ter que lançar notas em 

diários em papel e diário Online, ou seja,  lança a nota no papel e lança no 

sistema são duas formas, são dois trabalhos. Quando eu não era professora, 

eu adorava diários,  eu ajudava minha mãe, mas depois quando me deparei 

com mais de 30 diários para fechar em uma semana, ter um prazo no final 

até corrigir todas as provas, todos os trabalhos e passar para o diário, aí  

começa com bloqueio, começa achar chato.Então, essa parte burocrática, a 

estrutura da escola, eu acho um pouco chato e são desnecessários ou seria só 

o diário papel ou só o Diário Online.” 

Ao perguntar se a mesma tem alguma dificuldade em se relacionar com os alunos e 

com a instituição, responde que: 

“Não tenho nenhuma dificuldade de me relacionar com os alunos e com a 

instituição. Com relação a instituição vários professores ficam naquela 

angústia e ter que fazer algo que não concordam, se eu não concordo, não 
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acho justo, eu não faço, é simples assim. Então eu não tenho problema com 

isso, a direção, acho que é muito firme nessa e o que eu acho importante 

também é o argumento, se comunicar com direção do porque se eu não 

concorda, eu tento conversar e chegar a um consenso porque eu não faço 

nada obrigada.” 

Ao perguntar a mesma o que entendia por violência, respondeu que:  

“Violência é qualquer tipo de atitude que ofenda a outra pessoa, que invada 

o espaço de outra pessoa fisicamente, quanto moralmente, verbalmente e 

psicologicamente, então violência para mim ela perpassa todas essas 

instâncias.” 

Ao perguntar se já sofreu algum tipo de violência no ambiente escolar a mesma 

respondeu que não. Mas quando ouve algum relato do tipo fica com muita raiva mesmo sem 

vivenciar algum tipo de violência. Ela procuraria sempre trazer esses conceitos para aula. A 

mesma relatou que já ouviu falar de violência que o aluno cometeu com professor, mas muita  

vezes o aluno tem essa reação por conta da atitude do professor, então não foi de graça.  

A atitude da escola com relação a casos de violências no ambiente escolar é: 

“Geralmente a direção dar advertência e só entra no outro dia com os pais para conversar com 

os pais juntamente com o aluno.” 

Ao perguntar como é vivenciado o fenômeno de violência na escola, a mesma relatou 

que tem casos sim, mas que a escola propõe projetos de educação para falar sobre temas que 

vivenciam na escola como bullying e como ela é da área de sociologia, sempre trabalha nesses 

projetos na escola e fazendo esse projeto ela receberia informações que existiria muito caso 

assim em relação aos “gays”, ao corpo e ela não vivenciou nenhum desses casos.  

Como a mesma informou que não sofreu violência no ambiente escolar a perguntei se 

já ouviu algum relato de violência, respondeu que: 

“Minha mãe e minha avó tiveram essa mesma trajetória de escola do que eu, 

então, elas nunca relataram que tiveram problemas com alunos e pelo 

contrário elas têm uma visão muito boa da escola e os alunos, sempre 

fizeram questão de falar que professor não ganha bem, que não é valorizado, 

mas elas sempre foram apaixonadas pela profissão. Os relatos que eu sempre 

tive delas sempre foram muitos bons nunca tive reclamações, elas 

logicamente devem ter passado por algum tipo de violência no ambiente 

escolar, mas nunca me relatou sobre isso.” 

Ela informou que a escola na qual trabalha trata muito bem a questão do conceito de 

violência no ambiente escolar, é uma escola que tem uma ideologia muito bonita que é a 

mesma ideologia da mesma, que seria pensar o aluno, priorizar o mesmo e querer o bem dele. 
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Seria uma escola que não é tradicional, da liberdade ao aluno, muito diferente de outras 

escolas particulares, porque é uma escola que é uma cooperativa de ensino e os próprios 

professores são donos. Então não teria um diretor que seria o chefão poderoso, que mandaria, 

e todo mundo teria que obedecer e se não obedecesse seria mandado embora, não teria isso, 

todo mundo é dono, a equipe da escola teria um pensamento muito do século XXI para frente 

não são nada tradicionais, então, todas as questões são bem tratadas, se é violência é violência 

e são trabalhadas em sala esse conceito e dão o valor que tem que dar. 

Relatou também que a escola particular teria mais a atenção dos pais. Os mesmos 

estariam presentes a toda hora, estão presente no conselho de classe, eles querem saber quem 

é o professor, fala que conhece a maioria dos pais. Então a presença dos pais é muito nítida e 

eles cobram, e quando acontece alguma coisa de violência com o filho, eles estariam lá no 

outro dia ou no mesmo dia para cobrar da escola. A escola não poderia se omitir e teriam que 

tomar uma atitude como advertência, suspensão e é de fato feito e eles cobram por exemplo, 

“a fulana fez isso e não foi advertido e eu fiz a mesma coisa estou sendo advertido”, então tem 

que fazer, se não ficaria  mal, a escola particular nesse sentido tem que lidar muito bem com 

essas questões. 

A docente ratifica a fala anterior relatando que: 

“A violência está presente também no ambiente escolar da rede particular, eu 

também vejo tipos de violência lá, já vi aluno machucando um ao outro, 

aluno que enfiou lata e rasgou o braço do outro, já vivenciei alguns que 

sofreram algum tipo de bullying, aluno com estereótipo de gay,  eles julgam, 

ofendem, fazem brincadeiras da mesma  proporção da escola pública, só que 

na rede particular são mais cobrados, é tratado como violência.” 

Ao finalizar a entrevista perguntando o que motiva a permanecer exercendo a 

profissão, responde: 

“O que me motiva é estar com os alunos, é gratificante estar com eles que 

tem uma realidade totalmente diferente que a minha e entre eles também. 

São realidades diferentes, todo mundo aprende com isso, eu aprendo com as 

experiências dele, a gente aprende a lidar com cada um deles, a minha 

função social é de ajudá-lo e não só no sentido de ensinar e sim de conversar 

e dá atenção.” 

Professor 9 

Ao perguntar ao docente o que motivou a ser docente, respondeu que: “Eu sempre 

achei uma das profissões mais importantes e eu sentia desde pequena que eu tinha dons para 
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exercer, que eu poderia me dar bem na profissão e na família algumas pessoas sempre me 

motivaram.” 

Quando perguntei o que mais gosta e o que menos gosta, a mesma relatou que gosta da 

profissão, mesmo com algumas divergências, gosta de ser professora. O que ela mais gosta 

seria ver os alunos aprendendo a matéria, se dando bem e tendo o reconhecimento e o que 

menos gosta seria a falta de reconhecimento tanto no lado financeiro, quando muitas vezes o 

docente não teria como trabalhar dignamente. 

Informa que não teria nenhuma dificuldade em se relacionar com os alunos, teria 

alguns que são mais difíceis de lidar, mas no geral ela não tem dificuldades e também não 

sente dificuldades em se relacionar com a instituição. 

Ao perguntar o que a docente entenderia por violência, responde que: “Violência é 

tudo que vai ofender o outro. Eu nunca passei por nenhum tipo de violência física e verbal, 

também nunca presenciei nenhum tipo de violência.”  

A mesma relatou que não sofreu nenhum tipo de violência, porém cita que violência é 

tudo que ofende/ atinge o outro e acaba relatando que não concordaria com o sistema de 

banco de horas da escola, porque tem que ir a projetos que muita das vezes fora do horário de 

trabalho, ela sabe que existe o sábado letivo e tem que ser cumprido, mas relata com 

insatisfação que as escolas têm os projetos que teria que ir fora do horário estabelecido e não é 

perguntado  ao professor se tem disponibilidade ou não, e muita das vezes esses eventos 

seriam a noite e isso a incomodaria um pouco. 

Ao finalizar a entrevista perguntando o que motiva a permanecer exercendo a 

profissão, responde: 

“O que me motiva a permanecer atuando como professora é a esperança do 

reconhecimento verdadeiro do professor, pois muita das vezes nos deixa 

desanimada, mas ainda acredito que uma boa educação pode mudar muitas 

coisas. Eu espero que realmente venha mudar logo para que possamos ver a 

mudança de maneira geral.” 
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Professor 10 

 

Ao perguntar ao docente o que motivou a ser docente, responde que: “Eu sempre fui 

apaixonada pela profissão, minha avó e minha tia são docentes e sempre me espelhei nelas e 

acho uma das profissões mais importante. A minha família super me apoiou quando eu 

realmente tomei a decisão de me matricular no curso normal médio – formação de professor.”   

Quando perguntei o que mais gosta e o que menos gosta, a mesma relatou que gosta de 

está em contato com os alunos, de vê-los aprendendo e de presenciar o desenvolvimento 

pessoal e profissional. O que menos gosta seria a falta de reconhecimento financeiro e a 

desvalorização da profissão. 

Informa que não teria nenhuma dificuldade em se relacionar com os alunos, pelo 

contrário os mesmos a chamam para conversar e pedir conselhos com relação a sua vida 

pessoal, pois ela se considera uma docente amiga dos alunos. Ela não sente dificuldades em se 

relacionar com a instituição, só teria alguns momentos que não concordaria com as 

abordagens feitas com relação ao professor, como chamar atenção por algo na frente dos 

alunos e serem obrigados a estarem na escola fora do horário a ser cumprido.  

Ao perguntar o que o docente entenderia por violência, respondeu que:“Violência é 

tudo que vai ofender o outro, que vai o deixar chateado ou constrangido. Existe violência 

verbal e física no ambiente escolar.   

A mesma relatou que não sofreu nenhum tipo de violência, porém cita que violência é 

tudo que ofende/ chateia o outro e acaba relatando que já se sentiu ameaçada no seu ambiente 

de trabalho pelo seu aluno, relatou que duas adolescentes começariam a discutir na sala de 

aula e chamar a atenção para que pudessem encerrar a discussão só que a discussão tomou 

uma proporção tão grande que as duas se “atracaram” e a mesma teve que chamar a equipe da 

direção da escola para tomar as devidas providências. A posição da escola perante a esse fato 

e outros já ocorridos foi de emitir uma suspensão de dias, e assim foi feito e uma aluna não 

ficou satisfeita e se revoltou contra a mesma e falou: “A culpa de eu ter levado suspensão é 

sua, professora! Não tinha nada de comunicar a direção, cuidado. O Professor esquece dos 

alunos, mas os alunos não esquece dos professores” (com um tom ameaçador), e quando a 
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mesma estava saindo no final do dia a aluno estava na frente da escola com o seu namorado, e 

a mesma teria mostrado a professora ao mesmo como um ato de reforçar a ameaça. 

Com isso a docente relatou que ficou com receio e pediu para sair da escola com medo 

de realmente alguém cometessem algo contra ela. Ao finalizar a entrevista perguntando o que 

motiva a permanecer exercendo a profissão, respondeu que: 

“O que me motiva a permanecer atuando como professora é a esperança de 

poder fazer a diferença, de poder ajudar a construir uma melhor educação no 

país e presenciar o tão merecido reconhecimento do professor na área da 

educação no Brasil.  

 

3.3 Análise das entrevistas 

 

 Podemos concluir que através dos relatos dos professores tanto das escolas da rede 

pública quanto da rede privada, a maioria relata que violência são ações que atinge o outro, 

chateiam e constrangem, mas ao serem perguntados se já sofreram algum tipo de violência no 

ambiente escolar respondem que não, o que acaba parecendo uma contradição pelo relato de 

insatisfação vivenciado no dia a dia no ambiente escolar. Muitos consideram violência apena 

física e verbal, os outros fenômenos de violências acabam passando despercebidos. Nessa 

mesma perspectiva podemos refletir sobre os diferentes tipos de violência que se apresentam 

no ambiente escolar: 

Nas diferentes formulações lembradas por elas aparecem congruências: é 

sempre presente a diferenciação entre atos físicos de violência (onde 

entrariam não apenas agressões corporais, mas também a propriedades), 

violência através de intimidações, ameaças ou outras agressões verbais e a 

violência que se apresentaria de forma menos explícita, denominada 

simbólica, institucional ou apenas como “sentimento de violência” 

(Abramovay, 2003, p. 22). 

 

  O que se repetiu em várias falas dos professores foi que não teriam passado por 

nenhum fenômeno de violências, mas abordam que outros docentes já sofreram, sejam eles de 

outra escola ou que já trabalharam com eles há muito tempo. Alguns docentes da rede privada 

ressaltam que não querem de maneira alguma afirmar que a violência se manifesta mais nas 

escolas de rede pública, porém os mesmos destacam que ouvem mais relatos de docentes 

amigos e parentes que trabalham na rede pública. Nesse contexto, o objetivo não é mostrar 

qual rede apresenta mais casos de violência e sim, mostrar que a todo tempo os professores da 
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rede pública e privada estão preocupados em mostrar que a violência está no outro, na escola 

do outro. Uma forma de mostrar que eles ou a escola na qual trabalham não experimentam 

esse tipo de fenômeno. 

Segundo Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2008) em uma pesquisa sobre a percepção de 

professores sobre episódios de violência escolar, “A violência nunca é do aqui e agora, mas 

sempre atribuída a outro, espacial ou temporalmente, definido. Este traço pode ser 

interpretado de várias maneiras." Nessa mesma perspectiva pude perceber que nas entrevistas 

com os docentes do meu círculo de amizade alguns relatos que foram abordados em conversas 

em nossos encontros sociais não foram abordados na entrevista e a forma de relatar sobre o 

assunto em tom de insatisfação foi mudada, algo que pode ser estratégico para manter a 

imagem da escola. 

O que podemos perceber é que a maioria dos professores apresentam dificuldades em 

identificar o conceito de violência, com isso, só percebem o fenômeno quando há discussão, 

falas agressivas e brigas físicas. Dependendo do caso, se houver pedido de desculpa, passam a 

classificar como indisciplina e não violência. Segundo Minayo e Souza: 

Entende-se violência como um fenômeno de conceituação complexa, 

polessêmica e controversa. Entretanto, assume-se aqui que ela é representada 

por ações humanas realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, numa 

dinâmica de relações ocasionando danos físicos, emocionais, morais e 

espirituais a outrem. Na verdade, entende-se aqui, que não há um fato 

dominado violência, e sim violências, como expressões de manifestação da 

exacerbação de conflitos sociais cujas especificidades necessitam ser 

conhecidas (Minayo e Souza, 1998, p. 514).  

 

De uma forma geral, percebe-se que o fenômeno de violência se apresenta nas escolas 

de rede pública e privada. A diferença que se percebe, segundo os relatos dos professores 

entrevistados, é que nas escolas de rede pública o fenômeno seria encarado como algo 

naturalizado, onde a posição da direção perante os casos seria de conversar e, às vezes, 

chamar os pais à escola para tentar resolver o ocorrido. Entretanto, no outro dia os discentes 

entrariam sem a presença dos mesmos e ficaria por isso mesmo. A posição da direção das 

escolas de rede privada parece ser mais firme, existindo uma conversa com o docente e com o 

discente, além da possibilidade de suspensão e retorno com a presença dos pais à escola. A 

presença dos pais também seria mais efetiva, com comparecimento no outro dia ou no mesmo 

dia para saber o que de fato teria acontecido. Além de que, quando esses fenômenos 
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acontecem, virariam conteúdo para ser abordado em sala de aula e palestras, com objetivo de 

conscientizar os discentes para que o caso não volte a acontecer.   

As emoções aparecem a todo tempo na pesquisa, os docentes quando sofrem, 

presenciam ou escutam relatos do fenômeno de violência no ambiente escolar, relataram se 

sentirem pra baixo, impotentes, angustiados, com raiva, medo e entre outros sentimentos 

abordados no decorrer do trabalho. Coelho e Rezende (2010) destacam que a emoção não é 

algo considerado apenas como particular, mas sim construída coletivamente, na vida social. 

No decorrer das entrevistas pude perceber e analisar os sentimentos de emoções 

vivenciados pelos docentes diante do fenômeno de violência no ambiente escolar através de 

suas falas. Nesse sentido Fernandes (2010) ressalta que: 

A partir destas considerações revela-se que o estudo das emoções pode ser 

um caminho para compreender como se configuram fenômenos sociais, 

entre eles, o da violência nas escolas que observei.  Compreendidas como 

linguagem social e cultural, as emoções falam e constituem as experiências 

dos mais variados grupos, apresentando gramáticas comuns entre eles, ou 

seja, normas de quando e como determinadas emoções são experimentadas, 

embora nas vivências individuais essas gramáticas ganhem contornos 

variados. É importante ressaltar, entretanto, que da mesma maneira que sua 

concepção de violência, as experiências pessoais com a violência são 

influenciadas por um conjunto de fatores.  ( 2010, p. 67). 

 

 O que pude perceber com o decorrer da pesquisa é que todos os docentes no seu dia a 

dia convivem com o fenômeno de violência no ambiente escolar. Apesar de exercerem suas 

funções em escolas diferentes, esse fenômeno aparece no cotidiano dos entrevistados. 

Compreendendo as emoções como linguagem social e cultural, o objetivo em ressaltar as 

sensações vivenciadas pelos docentes é de analisar como as demonstram através da fala, 

mostrando as diferentes noções/ interpretações sobre o conceito de violência. 

 O medo aparece na pesquisa como algo que alguns docentes relatam como um 

sentimento negativo, o medo de uma possível agressão física contra si, como o caso do 

docente que teve que pedir o afastamento da escola com medo do aluno que ameaçou tirar a 

sua vida. Os docentes vinculam o medo à ameaça física. Através das conversas informais com 

os docentes da rede privada do meu círculo de amizades, percebo o medo também de quebrar 

alguma regra estabelecida pela instituição e serem dispensados e não terem a oportunidade de 

imediato de trabalhar em outra instituição. 
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 O sentimento de raiva também aparece na pesquisa quando o professor vivencia ou 

presencia algum ato de violência. Percebi na fala de um docente que o seu sentimento de raiva 

estava ligado a atos violentos contra docentes, um sentimento a fim de mostrar a sua 

insatisfação ao ato de violência. As autoras Coelho e Rezende (2010) relatam que de acordo 

com Katz: 

(…) A articulação da raiva com a humilhação põe em relevo a identidade da 

pessoa que é afetada pelo evento que produz esses sentimentos. Como o 

respeito pela imagem pública de uma pessoa é um valor importante nessa 

sociedade, há portanto um forte componente moral na raiva, para além de um 

sentimento que o indivíduo sinta privadamente. Está em questão assim não 

apenas a pessoa que sente a raiva mas também o conjunto de relações sociais 

ao seu redor – como os outros irão vê-lo e se relacionar com ele. ( 2010, p. 

39). 

 

 As percepções de violências relatadas na pesquisa pelos docentes nos mostram que 

aquilo que imaginávamos ser percebido nas falas dos docentes, vai além da ideia de senso de 

comum. O conceito se apresenta de forma diferente, e cada docente vai perceber ou 

considerar o fenômeno de violência de um jeito no seu dia a dia no ambiente escolar. 

 Apesar das experiências negativas relatadas pelos docentes, ocorridas no ambiente 

escolar, a maioria dos entrevistados ao responder o que os motiva a continuar na carreira 

docente, responde que é a esperança de uma educação de qualidade e o desejo de participar 

desse processo de mudança. Surge nas falas a questão do amor à profissão, mesmo perante os 

desafios, e a questão do prazer no sentido de ensinar, de apresentar instrumentos para que os 

discentes possam construir seu próprio conhecimento. 

AMOR 

     

 Alguns fatores contribuem para a escolha de uma profissão, como a influência 

cultural, social, vocação, influência familiar, situação sócio econômica, em fim, um conjunto 

de fatores. 

 A percepção no que se motiva a continuar na carreira docente, pode-se perceber que 

não se resume só na vocação e no amor. A formação parece ser um obstáculo pela origem 

sócio econômica, situação sócio econômica e a conquista de um espaço na esfera social. A 

profissão docente é considerada pelos professores, um caminho mais rápido para inserir no 

DEPENDE DA PROFISSÃO 
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mercado de trabalho. Oito de dez professores deixam claro que resolveram lecionar, pois 

teriam um retorno financeiro mais rápido e não teriam recurso para cursar outro curso e dois 

professores teriam condições de cursar outros cursos, porém não precisavam de imediato do 

retorno financeiro que também não significa que os mesmos, não dependem desse retorno.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho aborda o tema da violência no ambiente escolar na perspectiva dos 

docentes de escolas de rede pública e privada. O tema tem crescido e se tornando um 

problema social que a população brasileira tem enfrentado como comprovam diversas 

pesquisas. 

 Ao longo desse trabalho foram apresentados alguns tipos de violência com 

embasamento teórico, porém pude perceber através das entrevistas realizadas com os docentes 

que a maioria considera/ percebe apenas o fenômeno de violência quando se apresentam de 

forma verbal e física, como se fossem os únicos tipos de violência apresentas no ambiente 

escolar. O que podemos perceber é que os docentes da área da sociologia, por sua formação 

conceitual, estão mais atentos a outros tipos de violência que os demais. 

 Podemos perceber através das entrevistas com os docentes que o fenômeno de 

violência retrata algo negativo que os traz sentimento de “tristeza”,“medo”, “incapacidade”, 

“raiva” e “mal estar”. Mesmo com todas as situações procuram amenizar e não relatar de fato 

o que ocorre no ambiente escolar, possivelmente com a intenção de preservar a imagem da 

escola a qual trabalha, mostrando que o fenômeno de violência ou não ocorre, ou já ocorreu 

há um tempo em outra escola que trabalhava, ou só ouviu relato de outros professores e de 

outra escola. Essa afirmativa é ressaltada pelo fato de presenciar alguns relatos de docentes 

reclamando de forma geral da sua rotina no ambiente escolar, porém ao responder as 

perguntas da entrevista, percebi que os mesmos respondem de forma mais objetiva. Segundo 

Bomeny, Coelho e Sento-Sé (2009) ao falar do fenômeno de violência, os docentes sempre se 

referem à violência ao outro, deixando entender que o fato não ocorre no local em que está 

inserido. 

 O que esta pesquisa sugere, portanto, que a violência no ambiente escolar se encontra 

muito presente no dia a dia dos docentes, porém o que podemos perceber é que o fenômeno 

de violência como simbólica, institucional e psicológica não estão tão explícita quanto à 

violência verbal e física, com isso, o ato de violência acaba passando despercebido pelos 

docentes, como os dados de campo evidenciaram.  
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ANEXO 

Universidade Federal Fluminense – UFF  

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 

 

Roteiro de Entrevista 

 

Público alvo: Professores de escola pública e privada. 

Escola:       (      )  Pública                 (      )  Privada 

Professor(a) do Ensino Médio 

Gênero:     (      ) Feminino        (       ) Masculino  

Idade: __________ 

Cor:(       )Branco(a)  (       )Preto(a)  (       )Pardo(a)  (       )Amarelo(a)  (       )Indígena 

Local de moradia: _______________________________________________________ 

 

Pesquisa 

Investigando as percepções sobre o fenômeno de violência no ambiente escolar sofrido pelo 

professor 

 

Faça um pequeno resumo de sua trajetória profissional (todos os lugares onde trabalhou e por 

quanto tempo). 

1- O que te motivou ser professor? 

2- Você gosta de ser professor? 

3- O que você mais gosta na sua profissão? 

4- O que você menos gosta na sua profissão? 

5- Você tem alguma dificuldade em se relacionar com os alunos? 

6- E com a instituição? 
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7- O que você entende como violência? 

8- Você já sofreu algum tipo de violência no ambiente escolar? Se sim, explique. 

9- Como você se sentiu nesse momento?  

10- Quais emoções você vivenciou nesse momento? 

11- E qual foi a sua reação?  

12- A direção da escola ficou sabendo desse episódio de violência? Se sim, qual foi 

a reação dela? 

13- Como é vivenciado o fenômeno de violência dentro da escola? 

14- Você já presenciou ou ouviu sobre episódios de violência escolar sofridos por 

professores? Se sim, fale sobre eles. 

15- Como você se sente em relação a esses episódios de violência que você 

presenciou ou ouviu falar? 

16- O que te motiva a permanecer atuando como professor? 

 

 

 

 

 


